
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 630,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

หน้าวดัโพธาราม หมู่ที่ 1 เมตร ระยะทาง 250 เมตร

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายซอย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 400,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
สุดภยั หมู่ที่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 295 เมตร

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 1,600,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
ไสพริกตก - ต้นวา หมู่ที่ 5 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 520,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
หน้าควน - สระนางหงส์ หมู่ที่ 6 6 เมตร ระยะทาง 250 เมตร

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 580,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
นางาม ซอย 1 หมู่ที่ 7 4 เมตร ระยะทาง 280 เมตร

บัญชโีครงการกิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการซ่อมสร้างถนนสายพรุหลุมพ ี- ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 1,100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

หว้ยไทร หมู่ที่ 8 9 เมตร ระยะทาง 350 เมตร

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 1,200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
วงัขนาน - นาทา่มเหนือ หมู่ที่ 8 4 เมตร ระยะทาง 540

เมตร

8 โครงการซ่อมสร้างถนนสายสระนางหงส์ - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 1,300,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
บอ่เบยีด หมู่ที่ 9 5 เมตร ระยะทาง 770 เมตร

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 1,200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
หนองนายเถียน หมู่ที่ 10 5 เมตร ระยะทาง 695 เมตร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง จัดหาแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภคและน้ าเพือ่การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล หมู่ที่ 2 ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลขนาด 430,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ลึก 120 เมตร

2 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลบา้นผู้ใหญ่ ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลขนาด 430,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
บญุดบ หมู่ที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

ลึก 120 เมตร

3 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลต้นขาม ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลขนาด 430,000 หมู่ที่ 3,4 กองช่าง
หมู่ที่ 3 , 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

ลึก 120 เมตร

4 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 430,000 หมู่ที่ อบต.บา้นโพธิ์ 

ขนาด 6,000 ลิตร 1-10
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000 หมู่ที่ 1 กองการศึกษา

ต าบลบา้นโพธิ์

2 ส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 40,000 จังหวดั กองการศึกษา 

แข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น ตรัง

3 โครงการคนไทยใจอาสา จัดอบรมสร้างจิตส านึก 40,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

4 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสทางสังคม มอบเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่ผู้ด้อย 50,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด

โอกาสทางสังคม

5 สงเคราะหผู้์ประสบภยัพบิติัต่าง ๆ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัและ 60,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด

ผู้ทกุข์ยาก ผู้ทกุข์ยาก
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพ ฝึกอบรม อสม. ต าบลบา้นโพธิ์ 30,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ

2 โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ก าจัดยุงลาย และแหล่งเพาะ 20,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด

พนัธุย์ุงลาย

ใหค้วามรู้กับประชาชาชน

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกัน รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด 50,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

แก้ไขปญัหายาเสพติด อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพ

ติด

4 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัข บริการฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ 60,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

บา้ สุนัขบา้ใหก้ับสุนัขและแมว

5 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน 30,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด

ไวรัสโคโรนา 2019 ใหค้วามรู้กับประชาชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ อบต.บา้นโพธิ ์ 1,245,500 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด

ออกใหบ้ริการประชาชน

น าผู้ปว่ยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.3 แนวทางการพฒันาการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตาม ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 100,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด   

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เทศกาลส าคัญ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิติัการ จัดฝึกอบรมสมาชิกจิตอาสา 150,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

จิตอาสาภยัพบิติัประจ า อบต.บา้นโพธิ์ พระราชทาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.4 แนวทางการพฒันา พฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี/ ฝึกอบรม/ส่งเสริมการพฒันาฝีมือ 30,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

กลุ่มอาชีพ การผลิตสินค้า OTOP

2 โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว ส่งเสริมภาวะผู้น า พฒันาสตรี 30,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

ในด้านต่าง ๆ

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม 20,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

เกษตรและปศุสัตว์ เกษตรกร

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม จัดกิจกรรมการด าเนินงานตาม 20,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.5 แนวทางการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่บคุลากร 20,000 ต.บา้นโพธิ์ ส านักปลัด 

ใหแ้ก่บคุลากรของ อบต. อบต.

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนการด าเนินของ ศพด. 479,260 ต.บา้นโพธิ์ กองการศึกษา

สถานศึกษา อบต.บา้นโพธิ์

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000 อบต. กองการศึกษา 

ประจ าป ี2565 ใหก้ับนักเรียนในต าบล บา้นโพธิ์

3 อาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแ้ก่ 940,856 ต.บา้นโพธิ์ กองการศึกษา  

นักเรียนในเขต อบต.

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันา ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ศพด. 470,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา 

เด็กเล็ก อบต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์ บา้นโพธิ์

5 อุดหนุนโรงเรียนวดัโพธาราม(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 432,000 รร. วดั กองการศึกษา  

วนั) กลางวนั โพธาราม

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนโรงเรียนวดัขุนสิทธ(์อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 844,000 รร.วดั กองการศึกษา  

วนั) กลางวนั ขุนสิทธิ์

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยไทร(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 440,000 รร.บา้น กองการศึกษา  

วนั) กลางวนั หว้ยไทร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดท าประชาคมหรือแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมหมู่บา้น 20,000 ม.1-10 ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง 30,000 ต าบล ส านักปลัด 

ปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติ และสมานฉันท์ บา้นโพธิ์

3 จัดงานรัฐพธิหีรือที่เกี่ยวเนื่องในงานรัฐพธิี จัดงานรัฐพธิเีนื่องในโอกาส 150,000 ต าบล ส านักปลัด

ต่าง ๆ วนัส าคัญของชาติ บา้นโพธิ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3 แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างที่ท าการ อบต.บา้นโพธิ์ ก่อสร้างอาคารที่ท าการ อบต. 6,190,000 อบต. กองช่าง

สูง 3 ชั้น บา้นโพธิ์

2 พฒันาประสิทธภิาพการบริหารงานคลัง พฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บ 150,000 อบต. กองคลัง 

รายได้ ข้อมูลแผนที่ภาษี บา้นโพธิ์

3 พฒันาประสิทธภิาพการบริหารงานช่าง พฒันาข้อมูลแผนที่ภาษแีละ 30,000 อบต. กองช่าง 

ทะเบยีนทรัพย์สิน บา้นโพธิ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

4.1 แนวทางการพฒันาบ าบดัและก าจัดขยะ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 2,400,000 อบต. กองช่าง 

ตัน 6 ล้อ บา้นโพธิ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษแ์ละส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

4.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและ จัดกิจกรรมในวนัส าคัญทาง 10,000 ต าบล กองการศึกษา 

วนัส าคัญทางศาสนา ศาสนา บา้นโพธิ์

2 โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 90,000 ต าบล กองการศึกษา 

ท าบญุวนัสารทเดือนสิบ ท าบญุวนัสารทเดือนสิบ บา้นโพธิ์

3 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000 ต าบล กองการศึกษา 

นักเรียน ประจ าป ี2565 ใหก้ับนักเรียนในเขต อบต. บา้นโพธิ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมงบประมาณ พื้นที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด280,000 หมู่ที่ 1 อบต.บา้นโพธิ์

ต าบลบา้นโพธิ์

2 ส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน40,000 จังหวดั อบต.บา้นโพธิ์

แข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น ตรัง

3 โครงการคนไทยใจอาสาจัดอบรมสร้างจิตส านึก40,000 ต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์

4 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสทางสังคมมอบเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่ผู้ด้อย50,000 ต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์

โอกาสทางสังคม

5 สงเคราะหผู้์ประสบภยัพบิติัต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัและ60,000 ต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์

ผู้ทกุข์ยาก ผู้ทกุข์ยาก

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

















































2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

2.3 แนวทางการพฒันาการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ล าดับ โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมงบประมาณ พื้นที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตามต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง100,000 ต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุเทศกาลส าคัญ

 ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

2 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FMจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ100,000 ต.บา้นโพธิ์ อบต.บา้นโพธิ์

 ชนิดมือถือ 5 วตัต์

พ.ศ.2563

















































ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.บา้นโพธิ์   

อบต.บา้นโพธิ์ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563


