




                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          
                       
 

 

 

                          
                    

                   

                     
 



  

 

คำนำ 
 

เท ศ บ าล ต ำบ ล โพ ธิ์ ท อ งได้ จั ด ท ำ แผน พั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2566  - 2570)                     
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีของเทศบาล                
ตำบลโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เรียบร้อยแล้ว นั้น  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในภาพรวม                
เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  

  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 นี้ จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี และสามารถพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  1 
(แบบ ผ. 01)  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  3 
(แบบ ผ. 02)  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 5 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แบบ ผ. 02/2)   

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  12 
(แบบ ผ. 03)   

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  16 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แบบ ผ. 03/1)   
 

   



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 01 

 



1
แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

- - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - - -

ยุทธศำสตร์ท่ี  2  กำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำร ให้ได้
มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพดีถ้วนหน้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  3  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 6,181,400   2 6,181,400    1 5,554,400     1 5,554,400    1 5,554,400     7 29,026,000     

รวม 2 6,181,400  2 6,181,400    1 5,554,400     1 5,554,400    1 5,554,400    7 29,026,000    

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565



2
แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

- - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - - -

ยุทธศำสตร์ท่ี  5  กำรพัฒนำคนและสังคมให้สมดุล  
ส่งเสริมอำชีพและควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  6  กำรพัฒนำให้เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
รวมท้ังส้ิน 2 6,181,400  2 6,181,400    1 5,554,400     1 5,554,400    1       5,554,400    7 29,026,000    

ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2568

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567



บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
1. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม                 
ผวิจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต จากบรเิวณสามแยก
ถนนอินทประมูล 3                   
(ถนนทางเข้าวัดเดิม)  
ถึงสี่แยกถนนทางเข้า                         
วัดบุญศิริวิทยาราม                           
ด้านหนองยายคลัง หมู่ที่ 7 
ตำบลอินทประมลู                    
อำเภอโพธิ์ทอง                      
จังหวัดอ่างทอง 
  
 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ท่ีชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ดี 
และปลอดภัย 

 

 
- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3.90 เมตร ยาว 311.50 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,214.85 ตารางเมตร 
จากบริเวณสามแยกถนน               
อินทประมูล3 (ถนนทางเข้าวัดเดิม)           
ถึงสี่แยกถนนทางเข้า              
วัดบุญศิริวิทยาราม                    
ด้านหนองยายคลัง                            
หมู่ท่ี 7  ตำบลอินทประมูล   
จำนวน 1 สาย 

 
627,000 

 

 
627,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้มีถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02 
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                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
2. 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
(อาคารโรงเรียนโพธ์ิทอง                 
เพิ่มพิทยาภูมิ) 
หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ  
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลโพธิ์ทอง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
และอำนวยความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการของ
ประชาชน 

 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
(อาคารโรงเรียนโพธ์ิทองเพิ่ม 
พิทยาภูมิ)  
หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
จำนวน 1  หลัง 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 
 

 
จำนวน  
หลัง 

 
- ได้มีอาคาร
สถานท่ี 
สำหรับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่
เหมาะสมและ
ประชาชน           
ผู้มาตดิต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวก 
 

 
ทต.โพธิ์ทอง 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม  2  โครงการ - - 6,181,400 6,181,400 5,554,400 5,554,400 5,554,400 
 

   

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02 



บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 02/2 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
1. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  
เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. 
บริเวณจากแยกถนนอินท
ประมลู 1 ซอย 2 ถึงถนน
ทางเข้าวัดบุญศิริวิทยาราม 
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง  
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรที่
ชำรุดให้สามารถให้ใช้
งานได้ดี และ
ปลอดภัย 

 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง              
ซ่อมแซมผิวจราจรเทคอนกรตี 
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,277.50 เมตร                
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,182.75 ตารางเมตร              
พร้อมวางท่อระบายน้ำ                  
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร                             
ยาว 435.00 เมตร              
พร้อมปรับแต่งลำราง             
ยาว 220.00 เมตร 
จำนวน 1  สาย 

 
5,306,000 

 

 
5,306,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้มีถนนและ
ท่อระบายน้ำ  
ประชาชน
สามารถสัญจร  
ไป – มา ได้
สะดวก และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังได ้
 

 
อบจ.อ่างทอง/ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 
                      
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
2. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.             
บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย            
เริ่มตั้งแต่หน้าบ้าน                  
นางจำลอง กิจพยัคฆ์   
หมู่ที่ 4 ตำบลอินทประมูล   
ถึงหน้าวัดใหม่บุญศริิวิทยาราม 
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง  

 
- เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจร  
ไป – มา  
ได้สะดวก 
 

 
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.              
บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย  
ขนาดความยาว 2,350.00 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,750.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกบดอัดแน่น 
สองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร   
จำนวน 1  สาย 
 
 
 

 
7,893,400 

 
7,893,400 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐาน
สามารถ
สัญจร 
ไป-มา  
ได้สะดวก 
 
 
 
 
 

 
อบจ.

อ่างทอง/ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02/2 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
3. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
คลองสาหร่าย พ้ืนท่ีหมู่ที่ 4   
ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธ์ิทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อซ่อมแซมและ
ป้องกันการทรุดตัว
ของดิน  
ใต้คอสะพาน  
ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
คลองสาหร่าย                           
สะพานพ้ืนกว้าง 9.00 เมตร 
ยาว  40.00 เมตร 
หมู่ที่ 4  ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง                
จังหวัดอ่างทอง  
จำนวน 1  แห่ง 
 
 
 
 
 

 
8,503,000 

 

 
8,503,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- สามารถแก้ไข
ปัญหาถนน  
ค.ส.ล. ทรุดตัว 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  
 
 
 
 
 

 
กรม             

โยธาธิการ                 
และ              

ผังเมือง/ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
4. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว 
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง     
ริมแม่น้ำน้อย แนวเขื่อนเดิม   
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  
หมู่ที่ 3  ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม
ภายในชุมชนและ 
เขตเทศบาลตำบล
โพธิ์ทอง 
 

 
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหมู่ที่ 3             
ตำบลอ่างแก้ว   
ความยาวโดยประมาณ  
100 เมตร  
จำนวน 1  แห่ง 

 
12,800,000 

 

 
12,800,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
แห่ง 

 
- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ภายในชุมชนได้ 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
สนง.                 

โยธาธิการ              
และ 

ผังเมือง  
จ.อ่างทอง 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
5. 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง         
ริมแม่น้ำน้อย                     
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)                
หมู่ที่ 2  ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม
ภายในชุมชนและ 
เขตเทศบาลตำบล
โพธิ์ทอง 

 
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  
บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ   
ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 
เมตร 
จำนวน 1  แห่ง 

 
28,000,000 

 

 
28,000,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
แห่ง 

 
- สามารถ
แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม
ภายในชุมชน
ได้ ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 
สนง.                 

โยธาธิการ              
และ 

ผังเมือง  
จ.อ่างทอง 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02/2 
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                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
6. 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
(อาคารโรงเรียนโพธ์ิทองเพิ่ม
พิทยาภูมิ) 
หมู่ที่ 2  ตำบลบางพลับ  
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
โพธิ์ทอง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและ
อำนวยความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการของ
ประชาชน 

 
- ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
โพธิ์ทอง 
(อาคารโรงเรียนโพธ์ิทองเพิ่ม 
พิทยาภูมิ) หมู่ท่ี 2   
ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
จำนวน 1  หลัง 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 

 
5,554,400 

 
 

 
จำนวน  
หลัง 

 
- ได้มีอาคาร
สถานท่ี 
สำหรับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่
เหมาะสม
และ
ประชาชนผู้
มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวก 
 
 
 
 

 
ทต.โพธิ์ทอง 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02/2 
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                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
7. 
 
 
 
 

หมู่ที่ 6 ตำบลอินทประมูล 
โครงการก่อสร้างระบบ        
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่  
หมู่ที่ 6  ตำบลอินทประมลู  
อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  
พื้นที่หมู่ท่ี 4, 5 , 6 
และ 7 
ตำบลอินทประมลู 

 
- ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 
ลูกบาศก์เมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

 
7,000,000 

 

 
7,000,000 

 

 
7,000,000 

 

 
7,000,000 

 

 
7,000,000 

 
 

 
จำนวน  
แห่ง 

 
- ประชาชน 
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

 
อบจ.

อ่างทอง 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม  7  โครงการ - - 75,056,800 75,056,800 12,554,400 12,554,400 12,554,400 - - - 

                                                                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ.02/2 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 03 

 



12
แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ส านักปลัดฯ

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน  1  คัน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ส านักปลัดฯ
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด  
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์   
จ านวน  1  คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 งานป้องกันฯ

ความสงบภายใน และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1  คัน

4 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 งานป้องกันฯ
ความสงบภายใน และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา    
จ านวน  1  คัน

5 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุกขนาดเล็ก 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 งานป้องกันฯ
ความสงบภายใน และขนส่ง (รถบรรทุกอเนกประสงค์) 

เคร่ืองยนต์ 1,500 ซีซี
จ านวน  1  คัน

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม  - จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็ก 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 กอง

1. ม้าหมุนสวนสัตว์ การศึกษา
2. โยนห่วงสัตว์เล้ียงนับเลขแปดเหล่ียม
3. โยนห่วงหนูนุ่มน่ิม
4. บ้านสองเกลอ กระดานล่ืน
5. โยกเยก โลมา
6. ชุดฝึกกล้ามเน้ือมือ-มัดใหญ่  จ านวน 1 ชุด

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์โฆษณา - จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 498,000       498,000       498,000       498,000       498,000       งานประชา
และเผยแพร่ แบบไร้สายพร้อมติดต้ังภายในเขตเทศบาล สัมพันธ์

ต าบลโพธ์ิทอง
 - ชุดลูกข่าย จ านวน 6 ชุด 

8 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซ้ือเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 40,000        40,000         40,000        40000 40000 กองช่าง
และการโยธา ยาว 8.00 เมตร จ านวน 20 ต้น

9 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 38,000        - - - - กองช่าง
และการโยธา งานครัว จ านวน 4 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อย 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กอง

และขนส่ง กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ สาธารณสุขฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซลล์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดได้ไม่น้อย 130 แรงม้า
แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ จ านวน  1  คัน

9,736,500   9,698,500    9,698,500   9,698,500    9,698,500    
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

รวม



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 03/1 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ผ.03/1

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อย 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กอง

และขนส่ง กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ สาธารณสุขฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซลล์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดได้ไม่น้อย 130 แรงม้า
แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ จ านวน  1  คัน

5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

รวม


