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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร0 
ป. 2561 ป. 2562 ป. 2563 ป. 2564 ป. 2565 รวม 5 ป. 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑  
  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     1 1,200,000 34 7,595,000 8 6,708,000 43 15,503,000 
1.2.แผนงานการเกษตร       1 280,000 1 700,000 2 980,000 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน       8 703,500 2 257,000 10 960,500 

รวม     1 1,200,000 43 8,578,500 11 7,665,000 55 17,443,500 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่น 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร0 
ป. 2561 ป. 2562 ป. 2563 ป. 2564 ป. 2565 รวม 5 ป. 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑  
   การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

            

1.1 แผนงานการเกษตร       3 2,900,000 3 2,900,000 6 5,800,000 
1.2 แผนงานการพาณิชย(       1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000 

รวม       4 7,900,000 4 7,900,000 8 15,800,000 
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แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที่ 1 ไปทาง
ทิศเหนือเส+นบ+านนายมี 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  5 ม. 
ยาว  1,300  ม. 

    3,500,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

2. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที่ 1 ไปสระ
ประปาไปโรงเพาะเห็ด 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  5  ม. 
ยาว 100 ม. 

   269,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

3. โครงการวางท*อระบายน้ําบ+านเมือง
โพธิ์ หมู*ที่ 1 จากบ+านนายเสวยไปทิศ
ตะวันตกถึงสามแยกหนองทํานบ 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

ยาว 130 ม.    150,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

4. โครงการวางท*อระบายน้ําบ+านเมือง
โพธิ์ หมู*ที่ 1 ซอยบ+านผู+ใหญ*ทองดี 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

ยาว 120 ม.    80,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

5. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ+านเ มืองโพธิ์  หมู* ที่  1  รอบสระ
ประปา 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  4 ม.  
ยาว   200  ม. 
 

    44,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ+านเมืองโพธิ์  หมู* ที่  1 ไปทางทิศ
เหนือเส+นบ+านนายมี 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  4  ม.  
ยาว  1,300  ม. 
 

   292,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านประคํา หมู*ที่ 2 บริเวณหน+า
บ+านนายจํานงค( จะแรบรัมย( ไปทิศใต+ 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  4  ม. 
ยาว   200  ม. 

    426,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
เข+าประปาหมู*บ+าน หมู*ที่ 2 

เพื่อการคมนาคม
และขนส*งผลผลิต
การเกษตร 

กว+าง  4 ม.   
ยาว   130  ม.      
 

   29,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
ตามแนวคลองหนองตะแบก 2 ข+าง
ทาง 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  3  ม. 
ยาว  1,400  ม. 

   235,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

10. โครงการขยายเขตประปาถนนข+างที่
รับซื้อข+าวเปลือก ไปทางทิศใต+ 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ยาว  150  ม. 
 

   20,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ประปาใช+
อย*างทั่วถึง 

กองช*าง 

11. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านพูนสุข หมู* ที่ 3 เส+นทาง
บ+านนายปราณี 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  5  ม. 
ยาว  150  ม. 

    404,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านพูนสุข หมู* ที่ 3 ซอยข+าง
สระวัด 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง    4  ม. 
ยาว   260  ม. 

    554,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

13. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ยกระดับ) บ+านพูนสุข หมู*ที่ 3 
ซอยบ+านนายสิน 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  4  ม. 
ยาว  130   ม. 

   277,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ+านพูนสุข หมู* ที่  3 เส+นบนคลอง
หนองกะหาด 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  4  ม. 
ยาว  1,500  ม. 

   336,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

15. โครงการก*อสร+างรางระบายน้ําบ+าน
พูนสุข หมู*ที่ 3 จากหน+าวัดไปบ+าน
ประดู* 

เพื่อแก+ไขป?ญหา
น้ําท*วมขัง 

กว+าง  0.40  ม. 
ยาว   250  ม. 

   180,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

16. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุก บ+านพูนสุข หมู*ที่ 3บ+านเสรี-สระ
น้ํานายสวี 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  3  ม. 
ยาว 500  ม. 

   100,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

17. โครงการก*อสร+างถนนดินลงหินคลุก 
บ+านพูนสุข หมู*ที่ 3 จากสามแยกข+าง
บ+านนายปราณี ถึง นานายเจษฎา  

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 4  ม. 
ยาว  1,200   ม. 

   269,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

 



   

5 
 

แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ+านประดู* หมู*ที่ 4 ซอย
สุวรรณอุทิศ 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  3  ม. 
ยาว   30  ม. 

   47,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

19. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ+านประดู* หมู* ที่ 4 ไป
ทางน้ําอ+อม 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง  4  ม. 
ยาว 200  ม. 

   426,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

20. โครงการก*อสร+างรางระบายน้ําบ+าน
ประดู* หมู*ที่ 4 จากหน+านายแสวง
ไปสระหมู*บ+าน 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

กว+าง  0.50 ม. 
ยาว 220  ม. 

   270,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

21. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ+านเมืองเหนือ หมู*ที่ 5 
รอบหนองระหาร 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 4   ม. 
ยาว  100  ม. 

   213,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

22. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุก บ+านเมืองเหนือ หมู*ที่ 5  สอง
ข+างทางหนองระหารไปไผ*น+อย  

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 3  ม. 
ยาว 3,000  ม. 

   505,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที่ 6 
ต*อของเก*า 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 5  ม. 
ยาว  200  ม. 

    530,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

24. โครงการยกระดับรางระบายน้ํา
บ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที 6 เส+นกลาง
หมู*บ+าน 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

ยาว  140  ม.    246,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

25. โครงการก*อสร+างรางระบายน้ํา
บ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที 6 เส+นทางทิศ
เหนือหมู*บ+าน 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

ยาว  450  ม.    407,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

26. โครงการวางท*อเมนต(ประปา จาก
ศาลาหมู*บ+านไปโรงผลิตก+อนเห็ด 

เพื่อให+ประชาชนมี
น้ําประปาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

ยาว   150  ม.    20,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช+
อย*างทั่วถึง 

กองช*าง 

27. โครงการเจาะวางท*อจากคลอง
ระบายน้ําไปยังสระน้ําบ+านศรีเจริญ
หมู*ที่ 7 พร+อมฝาบ*อ 

เพื่อให+สระประปา
มี น้ํ า ดิ บ ไ ว+ ผ ลิ ต
น้ํ าป ร ะปา อย* า ง
เพียงพอ 

ยาว  300  ม.    200,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

 
 
 



   

7 
 

แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28. โครงการก*อสร+างรางระบายน้ํา
พร+อมฝาปGด บ+านศรีเจริญ หมู*ที่ 7 
จากบ+านผู+ใหญ*-ถนนลาดยาง 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

ยาว    160  ม.    115,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

29. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก บ+านศรีเจริญ หมู*ที่ 7  จาก 
นานายละเอียด ถึงโค+งนายอิ้ง  

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 3  ม. 
ยาว  530  ม. 

   89,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

30. โครงการก*อสร+างถนนดินลงหินคลุก 
บ+ า น ศ รี เ จ ริญ  ห มู* ที่  7   จ า ก 
กระท*อมนายล+วน จนสุดสาย  

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว+าง 3  ม. 
ยาว  680  ม. 

   114,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

31. โครงการก*อสร+างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ+านไผ*น+อย หมู*ที่ 8 

เพื่อให+ประชาชนมี
ที่ออกกําลังกาย 

กว+าง  25  ม. 
ยาว   42  ม. 

   240,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีสนามกีฬาไว+
ออกกาํลังกาย 

กองช*าง 

32. โครงการก*อสร+างรางระบายน้ําบ+าน
ไผ*น+อย หมู*ที 8  ต*อเดิมเส+นไปทาง
บ+านประดู* 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ํา
ท*วมขัง 

กว+าง 0.40 ม. 
ยาว 70  ม. 

   50,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกลางหมู*บ+าน บ+านจาน หมู*ที่ 9  

เ พื่ อ ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

กว+าง  4  ม. 
ยาว  200  ม. 

   426,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

34. โครงการวางท*อระบายน้ําพร+อมบ*อ
พักบ+านจานหมู*ที่ 9 จาก บ+านนาง
อ+วน สุรินทร(รัมย( – นางบุญมา หาญ
นึก 

เพื่อแก+ไขป?ญหาน้ําท*วม
ขัง 

ยาว  50  ม.    40,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

น้ําไม*ท*วมขัง กองช*าง 

35. โครงการก*อสร+างถนนดินลงหินคลุก 
จากหมู* 9 เชื่อมหมู*ที่ 2 

เ พื่ อ ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

กว+าง  5 ม. 
ยาว 900  ม. 

   200,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

36. โครงการปรับปรุงท*อเมนต(ประปา
ภายในตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่อให+มีศักยภาพในการ
ส*งน้ําของระบบประปา
ที่ดีขึ้น 

  1 แห*ง    500,000 500,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีน้ําประปาใช+
อย*างทั่วถึง 

กองช*าง 

37. โครงการก*อสร+างอาคารอเนกประสงค( 
อบต.เมืองโพธิ์ 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ให+บริการแประชาชน 

กว+าง 9 เมตร  
ยาว  25 เมตร 

  1,200,000   ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีสถานที่เพื่อ
ใช+ในงานทั่วไป
อย*างเพียงพอ 

กองช*าง 

38. โครงการต*อเติมอาคารอเนกประสงค( 
อบต.เมืองโพธิ์ 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ให+บริการแประชาชน 

1 แห*ง    750,000 750,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีสถานที่เพื่อ
ใช+ในงานทั่วไป
อย*างเพียงพอ 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 
สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39. โครงการก*อสร+างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ+านเมืองโพธิ์  หมู*ที่ 1 

เพื่ อ ให+ประชาชนมี ที่
ออกกําลังกาย 

กว+าง  25  ม. 
ยาว   42  ม. 

   240,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีสนามกีฬาไว+
ออกกาํลังกาย 

กองช*าง 

40. โครงการก*อสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ+านจาน(สระหนองตาด) 
 หมู*ที่ 9  

เ พื่ อ ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

กว+าง  4  ม. 
ยาว  110  ม. 

   234,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช*าง 

41. โครงการขยายเขตประปาบ+านเมือง
โพธิ์ หมู*ที่ 1  ไปทางทิศใต+หมู*บ+าน 

เ พื่ อ ใ ห+ ป ร ะ ช า ช น มี
น้ําประปาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  200  ม. 
 

   26,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ประปาใช+
อย*างทั่วถึง 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 
สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค0 

เปFาหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอกหนองถนน(สํานักสงฆ(
บ+านไผ*น+อย) 

เพื่อกักเก็บน้ํา
ไว+ใช+ตลอดปL 

กว+าง  95  ม. 
ยาว  140 ม. 
ลึก  1.50  ม. 

    700,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีน้ําใช+อย*าง
เพียงพอ 

กองช*าง 

2. โครงการขุดลอกคลองหนองไส+ไก*  บ+าน
ไผ*น+อย  หมู*ที่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ํา
ไว+ใช+ตลอดปL 

กว+าง 14  ม. 
ยาว 950 ม. 
ลึก  1 ม. 

   280,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีน้ําใช+อย*าง
เพียงพอ 

กองช*าง 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ําไป
ทางทิศใต+หมู*บ+าน บ+านปะคํา  
หมู*ที่ 2 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  300  ม. 
 

   67,500  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา 
บ+านพูนสุข หมู*ที่ 3 บ+านพูนสุขไป
บ+านน้ําอ+อม 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  1,000   ม. 
 

   225,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 
สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา บ+าน
พูนสุข หมู*ที่ 3 บ+านพูนสุขไปหนองกะ
หาด 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว 1,000   ม. 
 

    225,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

4. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา บ+าน
ประดู* หมู*ที่ 4  

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  400  ม.    90,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

5. โครงการขยาย เขตไฟฟN าแรง ต่ํ า 
บ+านเมืองเหนือ หมู*ที่ 5 หนองระหาร
เส+นบ+านนายประนิตร 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  200 ม.    45,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

6. โครงการขยาย เขตไฟฟN าแรง ต่ํ า 
บ+านเมืองโพธิ์ หมู*ที่ 6 เส+นบ+านนาย
เคียม   

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  150  ม.    33,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

7. โครงการขายเขตไฟฟNาแรงต่ํา บ+านศรี
เจริญ หมู*ที่ 7 จาก ประปา-บ+านนาย
แจ*ม ทะเรืองรัมย(   

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว 800  ม.    180,000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

8. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา บ+าน
ศรีเจริญ หมู*ที่ 7 จาก บ+านนางบุญ
เกิด ตลับทอง –บ+านนายล+วน ฉิวรัมย( 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  80  ม.    18,000 
 

 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 
สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา จาก
บ+านนางสํารวย ถึงแยกไก*มะระ 

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  200  ม.    45.000  ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 

10. โครงการขยายเขตไฟฟNาแรงต่ํา  
หมู*ที่ 1 ไปทางบ+านนายมี  

เพื่อให+ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*างทั่วถึง 

ยาว  160  ม.     32,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟNาใช+อย*าง
ทั่วถึง 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่น 

องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร0ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอกห+วยระหาร เพื่ อ ให+ประชาชนมี
แ ห ล* ง กั ก เ ก็ บ น้ํ า 
พร+อมระบาย/ส*งน้ํา 

กว+าง 14 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

   500,000 500,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีแหล*งกักเก็บน้ํา
อย*างเพียงพอ 

กองช*าง 

2. โครงการขุดลอกหนองไผ*น+อย  
หมู*ที่ 8  

เพื่ อ ให+ประชาชนมี
แหล*งกักเก็บน้ํา 

กว+าง 94 เมตร   
ยาว 190 เมตร 

   2,000,000 2,000,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีแหล*งกักเก็บน้ํา
อย*างเพียงพอ 

กองช*าง 

3. โครงการขุดลอกหนองจะบก
บ+านไผ*น+อย หมู*ที่ 8 

เพื่ อ ให+ประชาชนมี
แ ห ล* ง กั ก เ ก็ บ น้ํ า 
พร+อมระบาย/ส*งน้ํา 

กว+าง 14  เมตร   
ยาว 1,000 เมตร 

   400,000 400,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีแหล*งกักเก็บน้ํา
อย*างเพียงพอ 

กองช*าง 

1.2 แผนงานพาณิชย0 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0 
เปFาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ2านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว2า 
จะได�รับ 

หน2วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก*อสร+างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ* บ+านเมืองโพธิ์  
หมู*ที่ 1  

เพื่อให+ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอด
ปL 

1 แห*ง    5,000,000 5,000,000 ร+อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม*น+อย
กว*าร+อยละ 80 

มีน้ําประปาใช+
อย*างทั่วถึง 

กองช*าง 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครภุัณฑ0 
 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ( เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ประจําป. 2563  

สําหรับ องค0กรปกครองส2วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค0 เปFาหมาย 
งบประมาณและที่ผ2านมา(บาท) หน2วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ( ยานพาหนะและขนส*ง แผงกั้นจราจรแบบมลี+อ 10 ตัว    20,000  สํานักปลดั 
2. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ( ยานพาหนะและขนส*ง ไฟจุดตรวจ 2 ตัว    10,000  สํานักปลดั 
3. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ( ไฟฟNาและวิทยุ ชุดเครื่องเสยีงห+องประชุม  1 ชุด    50,000  สํานักปลดั 
4. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ(  เต็นท( 2 หลัง    60,000  สํานักปลดั 
6. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ( ไฟฟNาและวิทยุ เสียงไร+สาย 1 ชุด    600,000  สํานักปลดั 
 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ( โรงงาน สว*านไฟฟNา 1 ตัว      กองช*าง 
7. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ( สํารวจ ชุดทดสอบความข+นเหลวของ

คอนกรีต (สลัม้เทสท() 
1 ชุด    5,000 5,000 กองช*าง 

 
8. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ( สํารวจ แบบหล*อลูกปูนทดสอบ 

ขนาด 15*15*15 ซม. 
3 ชุด    7,000  กองช*าง 

 
9. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ( คอมพิวเตอร( กล+องวงจรปGด 1 ชุด    40,000  สํานักปลดั 
10. พาณิชย( ครุภณัฑ( การเกษตร เครื่องสูบน้ํา 1 เครื่อง    60,000  กองช*าง 

 
 


