
 
ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

                     ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง 
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
                     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ถนนโพธิ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ถนนโพธิ์ ดังนี้ 
       ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ถนนโพธิ์ "บริหารโปร่งใส ทันสมัยบริการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจสมบูรณ์ เพิ่มพูนแหล่งน้ า" 
       ข. พันธกิจ ของอบต.ถนนโพธิ์ 
           1.การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
           3.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของคนในชุมชน 
           4.พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5.พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
        ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ถนนโพธิ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 
             1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
             2. งานวางแผนสถติิและวิชาการ 
             3. งานบริหารงานคลัง 

 



 
 
        เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
               1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
               1. แผนงานการเกษตร 
        การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานสาธารณสขุ 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        7. แผนงานพานิชย์ 
        น้ าแก้จน 
        1. ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2. สวนสาธารณะ 
        3. บ าบัดน้ าเสีย 
        การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 
        1. แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
        2. แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

       ง. การวางแผน 
    อบต.ถนนโพธิ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.ถนนโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ

0 0.00 14 
1,057,000

.00 
14 

1,057,000
.00 

14 
1,257,000

.00 
9 

910,000.0
0 



บริหาร
ราชการที่ดี 

เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

0 0.00 11 
355,000.0

0 
11 

355,000.0
0 

11 
355,000.0

0 
7 

255,000.0
0 

การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
ยั่งยืน 

0 0.00 5 
245,000.0

0 
5 

245,000.0
0 

4 
145,000.0

0 
2 55,000.00 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0.00 40 
15,340,00

0.00 
52 

37,951,00
0.00 

57 
46,121,00

0.00 
8 

16,998,00
0.00 

สร้างสังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข 

0 0.00 32 
14,687,80

0.00 
35 

14,744,80
0.00 

33 
15,850,00

0.00 
15 

13,620,00
0.00 

น้ าแก้จน 0 0.00 7 
2,230,000

.00 
8 

2,330,000
.00 

12 
3,480,000

.00 
7 

1,730,000
.00 

การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
อินทรีย์ 

0 0.00 2 55,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 0 0.00 

รวม 0 0.00 111 
33,969,80

0.00 
127 

56,737,80
0.00 

133 
67,263,00

0.00 
48 

33,568,00
0.00 

 

     
 
 



 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ถนนโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
39 โครงการ งบประมาณ 4,924,100 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 12 120,000.00 

เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน - - 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 1 15,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 1,829,000.00 

สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 16 2,960,100.00 

น้ าแก้จน - - 

การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ - - 

รวม 39 4,924,100.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ถนนโพธิ์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

25,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบริการ
ประชาชนนอก
สถานที่ และร่วม
ฟังปัญหาของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบล
ถนนโพธิ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ม. 1- ม.9) 

2. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรับฟังปัญหา
ของชุมชนและ
ร่วมกันจัดท าแผน
ชุมชนในพ้ืนที่ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบล
ถนนโพธิ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ม. 1- ม.9) 

3. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการจัดท า
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 -
2565) 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบล
ถนนโพธิ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ม. 1- ม.9) 



4. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ถนนโพธิ์ 

0.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพ่ือจัดท าระบบ
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

พ้ืนที่ในต าบล
ถนนโพธิ์ 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

5. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ 

4,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ขององค์กรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้บริหาร / 
พนักงาน/
ลูกจ้าง/ที่
ปรึกษาฯ 

6. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิก
สภา อบต.และ
นายก อบต. 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.และ
นายก อบต.กรณี
พ้นจากต าแหน่ง 

นายก อบต. 
1 คน สมาชิก 
อบต.18 คน 

7. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชน อบต.
ถนนโพธิ์ 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนิน
โครงการสร้างสภา
เด็กและเยาวชนให้
เกิดความเข้มแข็ง 

สภาเด็กและ
เยาวชน 
อบต.ถนน
โพธิ์ 

8. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรม
ราชินี 

3,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันที่ 3 
มิถุนายน 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์
ชาวบ้าน แกน
น าหมู่บ้าน 
หน่วยงาน
ราชการ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

9. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิร
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันที่ 28
กรกฎาคม 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์
ชาวบ้าน แกน
น าหมู่บ้าน 
หน่วยงาน
ราชการ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



ส านัก
การศึกษา 

10. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชินีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ) 

3,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันที่ 12 
สิงหาคม 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์
ชาวบ้าน แกน
น าหมู่บ้าน 
หน่วยงาน
ราชการ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวันคล้าย
วันสวรรคต พระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

5,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันที่ 13 
ตุลาคม 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์
ชาวบ้าน แกน
น าหมู่บ้าน 
หน่วยงาน
ราชการ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

12. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรวัน
ชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันที่ 5 
ธันวาคม 

กลุ่มองค์กร 
ปราชญ์
ชาวบ้าน แกน
น าหมู่บ้าน 
หน่วยงาน
ราชการ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

13. 
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

15,000.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี

ประชาชนใน
พ้ืนที่ หมู่ 1-
9 ที่เข้าร่วม
โครงการ 



และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

และลดปริมาณ
ขยะ 

ปริมาณขยะ
ในพ้ืนที่ 

14. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. (ซอย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธิ์) 

167,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

15. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (โนน
ตากแดด -หนองไผ่) 

137,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

16. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก (ซอย
บ้านยายแสวง) 

51,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 64 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

17. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. โนน
พรม -ถนนโพธิ์ 

254,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

18. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (บ้าน
นายแฉล้ม ฉลาด) 

315,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 



19. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เสริมหิน
คลุก (บริเวณท่ีนา 
นายสุรศักดิ์ - ที่นา 
นางดอกรัก) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคม 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 
เมตร 

20. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก (ศาล
ปู่ตา - บ้านโนน
พรม) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

21. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
หนองตาแมน -บ้าน
ชีวึก 

305,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

การคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 105 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

22. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบถังประปา
หมู่บ้านแบบเชม
แปญขนาด 20 
ลบม. 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคและบริโภค
ในชุมชน 

ถังแชมเปญ
ขนาด 20 
ลบม.สูง 20 
เมตร ตาม
แบบมาตฐาน 
อบต.ก าหนด 

23. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบถังประปา
หมู่บ้านแบบเชม
แปญขนาด 20 
ลบม. 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง
, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือกักเก็ํบน้ าไว้
อุปโภคและบริโภค 

ถังแชมเปญ
ขนาด 20 
ลบม.สูง 20 
เมตร ตาม
แบบมาตฐาน 
อบต.ก าหนด 

24. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ

โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

0.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป 



อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

25. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพและ
ได้รับการรักษา 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป 

26. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการซ่อมแซม,
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากไร้และด้อย
โอกาส 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

27. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

390,300.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร 
กลางวัน/ค่า
จัดสรรส าหรับเด็ก 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

28. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

อุดหนุน โครงการ
อาหารเสริม(นม 

828,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
มีสุขภาพแข็งแรง 

เด็กอนุบาล ? 
ป.6 รร.บ้าน
ดอนสระ
จันทร์ รร.
บ้านถนนโพธิ์ 



29. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการฝึกอบรม
และฝึกทบทวน อป
พร. 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือทบทวนและ
เตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร.
เป้าหมายใน
เขตพ้ืนที่
ต าบลถนน
โพธิ์ 

30. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

1,340,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง 

พ้ืนที่ ต าบล
ถนนโพธิ์ 

31. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

80,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกัน
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

ประชากรใน
พ้ืนที่ 9 
หมู่บ้าน 

32. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมก าเนิด
สุนัข/แมว 

สุนัข/แมวใน
พ้ืนที่ต าบล
ถนนโพธิ์ 

33. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกัน
และเรียนรู้เรื่องโรค
เอดส์ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ส่งเสริมคุณภาพ
และป้องกันและ
รกัษาโรค 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ เยาวชน 

34. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทางพระ
ราชปณิปธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวร
ขัดติยราชนารี 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจจ านวน 
สุนัขและแมวใน
พ้ืนที่ 

สุนัขและแมว
ภายในต าบล
ถนนโพธิ์ 
ประมาณ 
610 ตัว 



(ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์) 

35. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทางพระ
ราชปณิปธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวร
ขัดติยราชนารี 
(ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย) 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการฉีด
วัคซีนและท าหมัน
สุนัขและแมว 

สุนัขและแมว
ภายในต าบล
ถนนโพธิ์ 
ประมาณ 
610 ตัว 

36. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ 

บุคคลที่เดิน
ทางผ่าน
เส้นทาง 

37. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ 

บุคคลที่เดิน
ทางผ่าน
เส้นทาง 

38. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

154,800.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีบุคคล
กรที่สามารถ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ

ผู้เข้าร่วมจิต
อาสาภัยพิบัติ 
50 คน ผู้
สังเกตการณ์ 
10 คน (ถ้า
มี) 



ป้องกันและ
บรรเทาภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

39. 

สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019(COVID - 
19)และการจัดท า
หน้ากากอนามัย
เพ่ือป้องกันตนเอง 

17,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขการแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าและ
ท าหน้ากาก
อนามัยป้องกัน
ตนเอง 

ประชากรใน
พ้ืนที่ 9 
หมู่บ้าน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ถนนโพธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จ านวนเงิน 4,835,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 26 โครงการ 
จ านวนเงิน 4,075,734 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 6 40,965.00 6 40,965.00 

เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

    

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

1 13,000.00 1 13,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 1,655,500.00 8 1,655,500.00 

สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

11 2,412,344.97 11 2,366,268.54 

น้ าแก้จน     

การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์     

รวม 26 4,121,809.97 26 4,075,733.54 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ถนนโพธิ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 



1. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการ อบต.
พบประชาชน 

25,000.00 24,300.00 24,300.00 700.00 

2. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนชุมชน 

10,000.00 2,115.00 2,115.00 7,885.00 

3. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
สภาเด็กและ
เยาวชน อบต.
ถนนโพธิ์ 

30,000.00 13,650.00 13,650.00 16,350.00 

4. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

3,000.00 300.00 300.00 2,700.00 

5. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรลง
กรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000.00 300.00 300.00 4,700.00 

6. 
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชินีพันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ) 

3,000.00 300.00 300.00 2,700.00 

7. 
การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการจัดการ
คัดแยกขยะและ

15,000.00 13,000.00 13,000.00 2,000.00 



และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน 

ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

8. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
กระฎีกรุ หมู่ที่ 
1 (ซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธิ์) 

167,000.00 152,000.00 152,000.00 15,000.00 

9. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
กระฎีกรุ หมู่ที่ 
1 (โนนตากแดด 
- หนองไผ่) 

137,000.00 125,000.00 125,000.00 12,000.00 

10. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโนน
พรม หมู่ที่ 2 
(ซอยบ้านยาย
แสวง) 

51,000.00 46,000.00 46,000.00 5,000.00 

11. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
พรม หมู่ที่ 2 
(โนนพรม - 
ถนนโพธิ์) 

254,000.00 229,500.00 229,500.00 24,500.00 

12. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแฉ่ง 
หมู่ที่ 3 (บ้าน
นายแฉล้ม 
ฉลาด) 

315,000.00 287,000.00 287,000.00 28,000.00 



13. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านดอน
สระจันทร์ หมู่ที่ 
6 (บริเวณท่ีนา 
นายสุรศักดิ์ - ที่
นา นางดอกรัก) 

300,000.00 267,500.00 267,500.00 32,500.00 

14. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโตนด 
หมู่ที่ 7 (ศาลปู่
ตา - บ้านโนน
พรม) 

300,000.00 267,500.00 267,500.00 32,500.00 

15. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองตาแมน 
หมู่ที่ 8 (หนอง
ตาแมน - ชีวึก ) 

305,000.00 281,000.00 281,000.00 24,000.00 

16. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

30,000.00 10,200.00 10,200.00 19,800.00 

17. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

390,300.00 376,590.00 376,590.00 13,710.00 

18. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

828,000.00 786,120.00 786,120.00 41,880.00 

19. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

1,340,000.00 955,576.97 920,576.97 384,423.03 



20. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

80,000.00 78,350.00 67,273.57 1,650.00 

21. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกัน
และเรียนรู้เรื่อง
โรคเอดส์ 

20,000.00 10,750.00 10,750.00 9,250.00 

22. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระ
ปณิปธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯกรม
พระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์) 

10,000.00 2,733.00 2,733.00 7,267.00 

23. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระ
ปณิปธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯกรม
พระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
(ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์

40,000.00 27,330.00 27,330.00 12,670.00 



ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

24. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกัน
และแก้ไข
อุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 4,895.00 4,895.00 105.00 

25. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนน
โพธิ์ ปี 2563 

154,800.00 142,800.00 142,800.00 12,000.00 

26. 
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ถนนโพธิ์ โนนไทย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
ราชการที่ดี 

14 
1,057,0

00.00 
12 

120,00
0.00 

6 
40,965.

00 
6 

40,965.
00 

2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

11 
355,000

.00 
- -     

3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

5 
245,000

.00 
1 

15,000.
00 

1 
13,000.

00 
1 

13,000.
00 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 
37,951,
000.00 

10 
1,829,0

00.00 
8 

1,655,5
00.00 

8 
1,655,5

00.00 



5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

35 
14,744,
800.00 

16 
2,960,1

00.00 
11 

2,412,3
44.97 

11 
2,366,2

68.54 

6.น้ าแก้จน 8 
2,330,0

00.00 
- -     

7.การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 2 
55,000.

00 
- -     

รวม 
12

7 
56,737,
800.00 

39 
4,924,1

00.00 
26 

4,121,8
09.97 

26 
4,075,7

33.54 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ถนนโพธิ์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสีนวน สระสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายธนะพัฒน์ กีบ
สันเทียะ 

กรรมการ 044-756055 - - 

นางดวง กีบสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายประสิทธิ์ คากลาง กรรมการ 044-756055 - - 

นายสุรชัย พรสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายล ายวง ยับสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายส าราญ ณรงค์ทิพย์ กรรมการ 044-756055 - - 

นายวิชาญ คงรัสมิํ กรรมการ 044-756055 - - 

นายวิโรจน์ การรุ่งเรือง กรรมการ 044-756055 - - 

นางสุกรี พิพัฒน์ กรรมการ 044-756055 - - 

นางอรุณรัศม์ิ นะพราน
บุญ 

เลขานุการ
คณะกรรมการ 

044-756055 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 



ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางอรุณรัศม์ิ นะพราน
บุญ 

ประธานกรรมการ 044-756055 - - 

นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
(กรรมการ) 

044-756055 - - 

นายสุรศักดิ์ ค าก าพุด ผู้แทนประชาคม 
(กรรมการ) 

044-756055 - - 

นายมานะ เทียบเกาะ ผู้แทนประชาคม 
(กรรมการ) 

044-756055 - - 

นายวิเศษ ใจอ่อน ผู้แทนประชาคม 
(กรรมการ) 

044-756055 - - 

นายอเุทนโจสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน กรรมการ/
เลขานุการ 

044-756055 - - 

นายชาตรี แก้วกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง 044-756055 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางอรุณรัศม์ิ นะพราน
บุญ 

ประธานกรรมการ 044756055 - - 

นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์ กรรมการ 044-756055 - - 

นายชาตรี แก้วกลาง กรรมการ 044-756055 - - 

จุรีพร เดชสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายเรศ สะสันเทียะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายมานะ เทียบเกาะ กรรมการ 044-756055 - - 

นายวิเศษ ใจอ่อน กรรมการ 044-756055 - - 

นายอุเทนโจสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน กรรมการ/
เลขานุการ 

044-756055 - - 

 

    
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ถนนโพธิ์ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 



    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.ถนนโพธิ์ 
ขอ้มูล ณ 12/05/2564 


