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สัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 

 

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

1.  องค์ประกอบเป็นรูปใบโพธิ์และต้นโพธิ์  สื่อถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้านโพธิ์ที่มีต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ 

2.  รวงข้าว  สื่อถึงอาชีพหลักของชาวบ้านเป็นเกษตรกร 

3.  สายน้ำสีฟ้า สื่อถึงบึงใหญ่อันเป็นชื่อเดิม เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ให้ความรู้สึกสดชื่นเบิกบาน
และมีความสุข 

4.  เส้นทั้ง  9  เส้น  หมายถึงแทน  9  หมู่บ้าน 

5.  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

6.  สีเขียว  สื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรกรรม  ถึงความมั่นคง  ความรัก  ความสามัคคี 

7.  สีเหลือง  สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม 
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ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
 
 
1 วิสัยทัศน์ (VISION) 
 
 
  
 
 
 
 
 
2 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณีท้องถิ่น 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3 เป้าประสงค์ (Goals) 
   1) ส่งเสริมความรู้การแปรรูปผลผลิต  การฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
   2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม  
   3) มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ดีขึ้นครอบคลุมทุกครัวเรือนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
   4) ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กทุกคนในตำบลอย่างทั่วถึง 
   5) ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   6) ส่งเสริมวัฒนธรรมควบคู่กับการแข่งขันกีฬา 
   7) ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน     
   8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   9) ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   10) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข       
   11) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจำตำบลได้ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 

“การคมนาคมปลอดภัย แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคนด้านการศึกษา 
รักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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4 ตัวชี้วัด  
   1) ประชาชนได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีร ายได้เพิ่มขึ้น      
มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
   2) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
   3) เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และได้รับการต่อในระดับที่สูงขึ้น ระบบการศึกษามีคุณภาพ 
ประชาชนอ่านออกเขียนได ้
   4) จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 
   5) การดำเนินงานด้านสังคม การเมือง การบริหารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการ      
ของประชาชน 
   6) สภาพแวดล้อมในตำบลได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 
5 ค่าเป้าหมาย  
 

 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

1) ประชาชนได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
มีงานทำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม  

โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  
มีสภาพพร้อมใช้งาน ประชาชนพึงพอใจ 

3) เด็กเล็กได้ร ับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และได้ร ับการต่อ        
ในระดับที่สูงขึ้น ระบบการศึกษามีคุณภาพ ประชาชนอ่านออก
เขียนได ้

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4) จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา การออกกำลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

5) การดำเนินงานด้านสังคม การเมือง การบริหารมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการมีส่วนร่วม มีความสามัคคี 
ปรองดอง เทิดทูนสถาบัน ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน เข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร บริการและสวัสดิการตา่งๆ 

6) สภาพแวดล้อมในตำบลได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  มีสถานที่ท่องเที่ยว บ้านเมืองสะอาด 
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ 

 
6 กลยุทธ ์
   1) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสหกรณ์ฯ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
   2) ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปสินค้าเกษตรจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย      
และครบวงจร 
   3) ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในด้านอื่นๆ 
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   4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
   5) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างในตำบล เพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะตามแยกหรือเส้นทางคมนาคมขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
   6) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
   7) พัฒนาการศึกษาเด็กอนุบาลปฐมวัย  
   8) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   9) พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  
   10) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
   11) จัดให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาโดยการก่อสร้าง ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
   12) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญควบคู่กับการกีฬา 
   13) จัดให้มีสถานที่ แหล่งข้อมูล เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   14) ส่งเสริมความรู้และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขต่างๆ  
   15) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   16) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   17) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ตามนโยบายรัฐบาล 
   18) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
   19) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บูรณาการร่วมกับอำเภอ จังหวัด  
   20) เทิดทูนสถาบันชาติ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
   21) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล 
   22) ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   23) สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู ้ การจัดกิจกรรม /โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
 
7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดบริการสาธารณะต่างๆ    
เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน การจัดการสิ ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอย ด้านสังคม ด้านสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน      
เป็นต้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการสาธารณะต่างๆ ดังนั้นเทศบาล
ตำบลบ้านโพธิ์จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณีท้องถิ่น 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การเมือง การบริหาร 
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และยุทธศาสตร์           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาต ิฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์จังหวดัสุพรรณบุร ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ ทต.บ้านโพธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและอ ุตสาหกรรมให ้ได้
มาตรฐาน เพื ่อการแข่งข ันทาง
การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการ  
เกษตร อุตสาหกรรม เกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ 
ในเกณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างและพัฒนา 
การท่องเท่ียวโดยการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
พื้นบ้านและงาน 
ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ 
ชาวสุพรรณบุรีและมี 
ความสามารถทางด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาสังคม 
การเมือง การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริมสถาบันของชาติ 
และแกนนำการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการบริหารและบริการ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปร ับสมดุล
แ ล ะ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างและพัฒนา 
การท่องเท่ียวโดยการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการท่องเท่ียว 
แบบอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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9 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 9.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  ในการพิจารณาสภาพปัจจยั
ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนแทบทุก
ด้าน โดยเฉพาะความเข็มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วยสนับสนุนปัจจัยภายในด้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ส่งผลให้
สภาพปัจจัยภายในของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์อยู่ในสถานภาพ “เอื้อ” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอก           ของเทศบาล
ตำบลบ้านโพธิ์ พบว่า เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญนั้น คือ อุปสรรคด้านสังคมและด้าน
เศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้
สภาพปัจจัยภายนอกของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์อยู่ในสภาพ “ต้องพัฒนา” ดังนั้นเทศบาลตำบล     บ้านโพธิ์ จึงต้องเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้านเป็นไปโดยสมดุล และเชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในเอ้ืออำนวยซึ่งกันและกันให้มากที่สุด การพัฒนาต่างๆ จึงจะประสบความสำเร็จ 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงสรุปได้ว่า เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีศักยภาพการพัฒนาที่
ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่ าจุดอ่อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปใน
ตำแหน่ง “เอ้ือแต่ต้องพัฒนา” 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา 
จุดแข็ง  (S = Strengths) 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
จุดอ่อน  (W = Weaknesses) 

1  มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
2  อยู่ใกล้เมือง มีสถานท่ีรอบรับผลผลิตทางการเกษตรหลายแห่ง 

มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก 
3  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ 
4  มีหน่วยงานราชการ  สถานศึกษาภายในพื้นท่ี 
5  ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีเข้มแข็งให้ความร่วมมือ 
    ในการทำกิจกรรมต่างๆ กับเทศบาล  
6  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทำให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ 
    และการประกอบอาชีพ 
7  มีทรัพยากรทางการบริหารค่อนข้างสมบูรณ์ 
8  จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย 

1  บางพื้นท่ีน้ำท่วมถึง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการ  
    เกษตร ราคาผลผลิตตกต่ำตามฤดูกาล 
2  การรวมกลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควรขาดความรู้ 
    ขาดเทคนิคในการสร้างมูลค่าผลผลิตเกษตร และการวางแผน 
    การผลิต 
3  ขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภคช่วงหน้าแล้ง 
4  เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจทำการเกษตร 
5  ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการร่วมกันพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

ปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
โอกาส  (O = Opportunities) 

ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
อุปสรรค  (T = Threats) 

1  นโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล เช่น สนับสนุน  SMEs , แก้ไข 
    ปัญหาความยากจน ,แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 
2  นโยบายสำคัญต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด จังหวัดเอื้อและสนับสนุน 
    การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา  
    การท่องเท่ียว ฯลฯ 
3  มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยแปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่า 
    สินค้าเกษตร 
4  สภาพพื้นท่ีของจังหวัดเอื้อต่อการคมนาคมขนส่ง  การเดินทาง 
    ทำให้สามารถกระจายสินค้าทางการเกษตรออกไปจำหน่ายได้ 
    หลายจังหวัด 
5  หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถานประกอบการต่างๆ 
    ในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
6  การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
    ทำให้มีสถานประกอบการ รีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรรในพื้นท่ี 
    เพิ่มขึ้น 

1  การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 
    ไม่เข้มงวด 
2  ภัยธรรมชาติต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสภาพดิน ฟ้า  
    อากาศ ไม่เอื้ออำนวย  ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
3  การระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ  
4  ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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 9.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ปัจจัยและสถานการณ์ที ่มีผลต่อการพัฒนาตำบลบ้านโพธิ ์ ล้วนเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั ้งจากภายนอก         
และภายในซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
    1) ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
    2) ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    3) นโยบายผู้บริหาร หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปทำให้การทำงานบางครั้ง
ไม่มีความต่อเนื่อง 
    4) ด้านงบประมาณ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของเทศบาลต้องพ่ึงพาการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล บางครั้งจัดสรรล่าช้าทำให้ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน อีก
ทั้งเทศบาลมีรายจ่ายหลายด้านที่ต้องแบ่งงบประมาณดำเนินการจึงทำให้มีงบประมาณลงทุนน้อย    ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
    5) ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย ฯลฯ 
    6) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆ ตามฤดูกาล 
    7) ระบบข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ   
    8) ความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที ่ ความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ         
ในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

 

จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนา 
 

 
   ตำบลบ้านโพธิ์ มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่ม มีลำน้ำคลองไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลถึง 3 สาย จึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะ
แก่การทำการเกษตรและการทำสวนผลไม้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง อีกทั้งตำบลบ้านโพธิ์มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “บึงบ้านโพธิ์” ซึ่งเป็น
เสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนบ้านโพธิ์และตำบลใกล้เคียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ ปลา
หลายชนิด อีกท้ังยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้านและใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชนอีกด้วย 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังเป็นอีกส่วนที่ช่วยสร้างความโดดเด่นของตำบล เนื่องจาก
ตำบลบ้านโพธิ์มีประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่น ประเพณีสารทลาว  ประเพณีสารทไทย ประเพณี
ไหว้พระแข ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมประเพณีประจำปี เช่น ประเพณี วันเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา  
ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ ทั้งยังมีภาษาท้องถิ่นท่ียังใช้กันอยู่ เช่น ภาษาเขมร และภาษาลาวเวียงจันทน์ในบางพื้นที่ 
   ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ มีความสมัครสมานสามัคคี  ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับทางราชการ และมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา รวมทั้งยังมีฝีมือในด้านหัตถกรรมจักสาน 
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ข้อมูลพ้ืนฐานตำบลบ้านโพธิ์ 
 
 
1 สภาพทั่วไป 
 1.1 ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
 

    
 

    “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  โดยได้รับการจัดตั้งจาก 
“สภาตำบลบ้านโพธิ ์” เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่                
19 มกราคม 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ทั้งนี้ให้
ประกาศฉบับดังกล่าวใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 30 มีนาคม 2539)  

    ต่อมาได้รับการจัดตั้งจาก “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์” เป็น “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที ่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพื ่อบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และได้มีการเลือกตั้งเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555   
 

   

รายนามผู้บริหาร (อดตี - ปัจจุบัน) 
 
ลำดับ 

ที ่
รายนาม ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา 

ดำรงตำแหน่ง 
1 นายวีระ  เศรษฐพานิช ประธานกรรมการบริหาร  2539 – 2540 
2 นายวิเชียร  ชาวบ้านโพธิ์ ประธานกรรมการบริหาร  2541 – 2542 
3 นายวิรัตน์  คำหอมกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ 2543 – 30 มิถุนายน 2555  
4 นายวิรัตน์  คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ 4 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน 
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 1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

 
 

   “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที ่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3544 0591 โทรสาร 0 35440 592 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 8 กิโลเมตร  
   “ตำบลบ้านโพธิ์” (ละติจูด 14.5204623  ลองติจูด 100.0334274) มีเนื้อที่ประมาณ 41.275 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 25,796.875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ 
   ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ตำบลดอนโพธิ์ทอง , ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลโพธิ์พระยา,ตำบลพิหารแดง,ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลตลิ่งชัน ,ตำบลสนามคลี ,ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 
 1.3 สภาพภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลบ้านโพธิ์ เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนอยู่ทั่วทั้งตำบล 
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองพันตำลึง ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่  1 ,2 ,3 ,7 และหมู่ที่ 8 มีบึงบ้านโพธิ์เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่
เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายและดินเหนียว พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
การเพาะปลูกและทำนา 
 
 1.4 สภาพภูมิอากาศ 
   สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
    ➢ ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝ่ายใต้พัดผ่านตั ้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์    ถึงกลางเดือนเมษายน 
    ➢ ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
    ➢ ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์  
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2  สภาพการเมืองการปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
   - แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านโพธิ์เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน โดยแยกรายหมู่ ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ท่าทราย นายรัชวุฒิ เศรษฐพานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
     นายเอกรัตน์  สืบเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
     นายสถาพร เรืองปานกัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
  หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก นายอภิรักษ์ ช่วงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
     นายณัฐพล นุชพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
     นางปัตนี จ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
  หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ตะวันออก นายจำรักษ์ สุพรรณโรจน์ กำนันตำบลบ้านโพธิ์ 
     นายวันชัย ชมป้อม สารวัตรกำนัน 
     นายณัฐพล เพ็งเรือง สารวัตรกำนัน 
     นายสราวุฒิ สิงห์ดวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
     นางวชิราภรณ์ สุพรรณโรจน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
  หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มบัว นายณรงค ์ มาศวสุพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
     นายสุภวัสส์ คงมีพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
     นายวิเชียร สีฉ่ำพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
  หมู่ที่ 5 บ้านบงึหมู่เก่า นายสุชาติ   ศรีสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
     นายโสภณ ศรีสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
     นายวิโรจน์ กลิ่นปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
  หมู่ที่ 6 บ้านบึงหมู่ใหม่ นายเฉลิม นิ่มนวล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
     นายยุทธนา คล้ายฉ่ำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
     นายบุญส่ง นาคปานวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
  หมู่ที่ 7 บ้านลาดตานวล นายองอาจ พลายแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
     นายประทวน เอ่ียมกล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
     นายละออ ขาวมีวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหม้อแกง นายสมบัติ พันธุ์แตง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
     นายจักรพันธ์ ลิ้มจิตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
     นางสุภาพร ปิติปัญญาวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
  หมู่ที่ 9 บ้านศีรษะเกษ นายบุญทรง จำปาเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
     นายก้องหล้า กัลป์พงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
     นางสาวมลฤด ี อินทร์บุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
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   - เทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์ ได้ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์ ว่าด้วยการจัดตั ้งชุมชนและการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2563 ตามประกาศลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการยกร่างได้มี
มติเห็นชอบการกำหนดจำนวนชุมชนยกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ให้เต็มพ้ืนที่ และกำหนดชื่อชุมชน กำหนด
อาณาเขตแบ่งเขตชุมชนโดยยึดตามเขตหมู่บ้าน และกำหนดชื่อชุมชนตามชื่อหมู่บ้าน จำนวน 9 ชุมชน โดยได้จัดการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามประกาศ    
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยแยกรายชุมชน ดังนี้ 
 
  ชุมชนบ้านโพธิ์ท่าทราย 1 นายจิตติพงษ์ อุ่นม่วง ประธานกรรมการ 
     2 นายปรีชา จอมพงษ ์ รองประธานกรรมการ 
     3 นายพลสักก์ อุ่นม่วง กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายสมัย วานิช กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางปราณี นวมนิ่มอนงค ์ กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางสาวสุพิชญา ถ่วยสกุล กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นายประพันธุ์ สีโพธิ์พันธ์ กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นายสุจิน อินทร์ทองน้อย กรรมการฝ่ายการศึกษาและเลขานุการ 
     9 นางสาวไตรรุ่ง บุตรทองด ี กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
  ชุมชนบ้านโพธิ์ตะวันตก 1 นายปรัชญา จันทาทอง ประธานกรรมการ 
     2 นายวินัย บางนกแขวก รองประธานกรรมการ 
     3 นายแอ็ด ก่วยสกุล กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายเทวพร ราจันทร์พันธ์ กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางสาวพรวิภา กลิ่นประชา กรรมการฝ่ายการคลังและเลขานุการ 
     6 นางสาววาสนา จะเส็ง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นางสาวรวีวรรณ พ่ึงเกต ุ กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสุพรรณา ชาวบ้านโพธิ์ กรรมการฝ่ายการศึกษา 
     9 นางสาวกิมลั้ง วีระพันธ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
  ชุมชนบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 นายโสภีร์ นาคนิยม ประธานกรรมการ 
     2 นายเจียก จันทร์คำทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
     3 นางสุวรรณ แตงรื่น กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นางสาวอรณัส เจริญดี กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางสาวจิตร์ฤทัย พงษ์สุวรรณ กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางสาวขวัญชนก อินทร์พุก กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นางสาวชะลอ แก้วดี กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสุวิมล ปทุมสูตร กรรมการฝ่ายการศึกษาและเลขานุการ 
     9 นางทวี ปทุมสูตร กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
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ชุมชนบ้านลุ่มบัว 1 นางบุดดา โพธิ์นุช ประธานกรรมการ 
     2 นางมาลี วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ 
     3 นายณรงค ์ ล้ำสุขด ี กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายประชุม คงสว่าง กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นายสมชาย จอมพงษ ์ กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางแป้น เพ็งพูล กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นางสาวสิรินทิพย์ เขียวมีผล กรรมการฝ่ายแผนพัฒนาและเลขานุการ 
     8 นางอุษา เหลี่ยมกำแหง กรรมการฝ่ายการศึกษา 
     9 นางสมบุญ พันธ์ซาว กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
ชุมชนบ้านบึงหมู่เก่า 1 นายธนวัฒน์ ไกรเภา ประธานกรรมการ 
     2 นางสาวบังอร บุญเติมเต็ม รองประธานกรรมการ 
     3 นายชินวัฒน์ ศรีสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายบุญส่ง คงสุข กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางมยุรีย์ แก้วเก่ง กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางสาวโสภิต ศรีสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นายณวัสพล คงเจริญธรากุล กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นายจักรพงศ ์ ศรีสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายการศึกษาและเลขานุการ 
     9 นางสาววันเพ็ญ บุญเติมเต็ม กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
ชุมชนบ้านบึงหมู่ใหม่ 1 นายวิเชียร พุฒพันมาต ประธานกรรมการ 
     2 นายภา ภาวิลัย รองประธานกรรมการ 
     3 นางฉวีวรรณ นิ่มนวล กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายอดุลย์ ศรีดา กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางสาวอารีย์ นิ่มนวล กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางกนกวรรณ ฉิมพันธ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นายศราวุฒิ ปิ่นสุข กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสาวสมบัติ กุทาพันธ์ กรรมการฝ่ายการศึกษาและเลขานุการ 
     9 นางฉลวย บุญรอด กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
ชุมชนบ้านลาดตานวล 1 นายชลอ เสร็จกิน ประธานกรรมการ 
     2 นางฉลอม พันธ์แตง รองประธานกรรมการ 
     3 นางบุญชู ยืนยงค์ กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายไชยมงคล พรหมมาก กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางภารดี เรืองทอง กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางวิภาพร ไทรงาม กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและเลขานุการ 
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     7 นายอรุณ สว่างศรี กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสาวศิวาพัชญ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการฝ่ายการศึกษา 
     9 นางเพียงใจ จันทร์เจริญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
ชุมชนบ้านหนองหม้อแกง 1 นางวิภา ปิติปัญญาวงศ ์ ประธานกรรมการ 
     2 นางสุรินทร์ โพธิ์ศรีทอง รองประธานกรรมการ 
     3 นายวิเชียร ศรีแผ้ว กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นางอุบลรัตน์ นุชพันธุ์ กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางสาวศรีวิภา อินขวัญ กรรมการฝ่ายการคลัง 
     6 นางทับทิม สุทธิโพธิ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นางพิมพ์นิภา บุญถา กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสาวศศิวิมล เข็มประดับ กรรมการฝ่ายการศึกษาและเลขานุการ 
     9 นางสาวจำเนียร เกษสละ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
ชุมชนบ้านศีรษะเกษ 1 นายทอง อินทร์บุญ ประธานกรรมการ 
     2 นายสัมฤทธิ์ กัลพงษ ์ รองประธานกรรมการ 
     3 นายสำรวย บุญเติมเต็ม กรรมการฝ่ายปกครอง 
     4 นายเทิด ปิตทะเนตร กรรมการฝ่ายป้องกัน 
       และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     5 นางสาวสุกัญญา ปิ่นสุวรรณ กรรมการฝ่ายการคลังและเลขานุการ 
     6 นางอำนวย ศูนยศ์ร ี กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
     7 นางสาวอณิสา ขวัญงาม กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา 
     8 นางสาวทิศากร บัวทอง กรรมการฝ่ายการศึกษา 
     9 นายประทีป บัวทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
 2.2 เขตการเลือกตั้ง 
   “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์” ได้รับการจัดตั ้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่            
29 มิถุนายน 2555 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง การแบ่งเขต    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 รายละเอียด ดังนี้ 
    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 
    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 
    ** นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งตำบล 
    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555)   
     - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,748   คน 
     - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,737   คน 
    จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) 
     - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,972   คน 
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,748  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.76 
     - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,977   คน 
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,737  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.23 
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แผนที่แสดงเขตการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
 
 

 
 
   
 
 
 



 - 16 - 
 
 2.3  ประชากร 

   จากข้อมูลสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
ตำบลบ้านโพธิ์ มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,706 คน แยกเป็นชาย 4,155 คน หญิง 4,551 คน  จำนวนครัวเรือน  
2,710 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 211 คน/ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน/
ชุมชน  ดังนี้ 

  2.3.1 ข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน 
 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลบ้านโพธิ์ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

หมู่ที่ 
/ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จำนวนประชากร รวม 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านโพธิ์ท่าทราย 445 792 834 1,626 
2 บ้านโพธิ์ตะวันตก 446 639 722 1,361 
3 บ้านโพธิ์ตะวันออก 411 634 659 1,293 
4 บ้านลุ่มบัว 230 391 405 796 
5 บ้านบึง (หมู่เก่า) 250 410 483 893 
6 บ้านบึง (หมู่ใหม่) 254 427 489 916 
7 บ้านลาดตานวล 277 308 364 672 
8 บ้านหนองหม้อแกง 193 221 264 485 
9 บ้านศีรษะเกษ 204 333 331 664 

รวม 2,710 4,155 4,551 8,706 
 
 
  2.3.2 แยกตามช่วงอายุ 

 ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

ประชากรเยาวชน 851 762 1,613 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
ประชากร 2,575 2,832 5,407 อายุ 18 – 60 ปี 
ประชากรผู้สูงอายุ 727 960 1,687 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 4,153 4,554 8,707    
 

ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
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 2.4  การบริหารราชการ 
    เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 
   1)  ฝ่ายบริหาร  เป็นข้าราชการการเมือง  จำนวน 5 คน  ประกอบด้วย   นายกเทศมนตรี 1 คน             
รองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน 
   2)  ฝ่ายนิติบัญญัติ  เป็นข้าราชการการเมือง  จำนวน 12 คน (เขตการเลือกตั้งละ 6 คน)  ประกอบด้วย  
ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน เลขานุการสภา 1 คน และสมาชิกสภา 9 คน 
   3)  พนักงานเทศบาล  จำนวน  77  คน  ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาล 15 คน พนักงานครูเทศบาล    
4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 13 คน พนักงานจ้างทั่วไป 7 คน พนักงานจ้างเหมา 37 คน  
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

    ฝ่ายนิติบัญญัติ    ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาล 

สมาชิกเขต 1 
(จำนวน 6 คน) 

สมาชิกเขต 2 
(จำนวน 6 คน) 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกฯ รองนายกฯ 

- ที่ปรึกษานายกฯ 
- เลขานุการนายกฯ 

พนักงานเทศบาล 
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คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  (ปัจจุบัน) 
  1. นายวิรัตน์ คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์    
  2. นายสาลี เรือนใจมั่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ 
  3. นายประยุทธ หนูนุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ 
  3. นายชั้น  สุดสวาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ 
  5. นายวสันต ์ มัจฉา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  (ปัจจุบัน) 
  1. นางวิภาวรรณ เอ้ือทยา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    
  2. นายเชิญ ศรีญาติแย้ม รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
  3. นายเอื้อน อ่วยสุข เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
  4. นายกัณหา เรืองปานกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 1 
  5. นายสมพงษ์ คงใจดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 1 
  6. นายวรรณชัย พันธ์ซาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 1 
  7. นายประจวบ คล้ายฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 1 
  8. นายสาธิต ฉิมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 1  (เสียชีวิต) 
  9. นายเฉลิมพล ศรีสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2  (เสียชีวิต) 
  10. นายบำรุง สุพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2 
  11. นางลำพูน ฤทธิ์กันโต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2 
  12. นางทวี สุดโต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝ่ายอำนวยการ 

 

ปลัดเทศบาล 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายแบบแผน 

และก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
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  ➢  อัตรากำลังและระดับการศึกษาของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 

ประเภท 
จำนวน 
(คน) 

ระดับการศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

1) ข้าราชการการเมือง 
    1.1 คณะผู้บริหาร 
    1.2 สมาชิกสภาเทศบาล  
          (ท้ัง 2 เขต) 

 
5 
10 

 
1 
7 

 
1 
3 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

2) ข้าราชการประจำ 
    1.1 พนักงานเทศบาล 
    1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก 
    1.3 ลูกจ้างประจำ 

 
15 
4 
1 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
1 

 
8 
1 
- 

 
7 
3 
- 

 
- 
- 
- 

3) พนักงานจ้างตามภารกิจ 13 1 - 1 1 9 1 - 

4) พนักงานจ้างทั่วไป 7 3 1 - 1 2 - - 

5) พนักงานจ้างเหมา 37 23 2 3 3 6 - - 

รวม 94 35 7 6 6 27 11 - 

 
 
  ➢  การคลังท้องถิ่น 
   -  การบริหารรายรับในปีที่ผ่านมา       เปรียบเทียบย้อนหลัง   3   ป ี
   -  การบริหารรายจ่ายในปีที่ผ่านมา      เปรียบเทียบย้อนหลัง   3   ป ี
 

รายการ / ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รายรับ 54,943,703.57 55,918,411.40 68,015,923.09 

รายจ่าย 47,676,579.88 49,147,141.14 63,293,786.83 

 
หมายเหตุ  :  รวมเงินอุดหนุน  
       ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

 
 
 
 
 



          - 20 - 
 2.5  การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
    2.5.1  ด้านรายรับ  จำแนกตามหมวดรายรับ ดังนี้ 
 

  รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

     หมวดภาษีอากร 574,388.04 250,000.00 310,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 390,108.97 367,500.00 367,000.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,551.87 171,000.00 171,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 145,896.00 44,000.00 101,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,337,944.88 832,500.00 949,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

     หมวดภาษีจัดสรร 24,183,191.52 24,212,000.00 24,801,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,183,191.52 24,212,000.00 24,801,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,114,575.00 27,955,500.00 26,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,114,575.00 27,955,500.00 26,000,000.00 

รวม 51,635,711.40 53,000,000.00 51,750,000.00 
  

  
    2.5.2  ด้านรายจ่าย  จำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

     งบกลาง 16,860,538.42 18,258,690.00 19,618,500.00 

     งบบุคลากร 13,209,217.42 15,146,880.00 16,264,970.00 

     งบดำเนินงาน 11,656,795.30 13,031,430.00 13,189,230.00 

     งบลงทุน 2,115,890.00 5,300,000.00 1,502,300.00 

     งบเงินอุดหนุน 1,022,000.00 1,263,000.00 1,175,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,864,441.14 53,000,000.00 51,750,000.00 

รวม 44,864,441.14 53,000,000.00 51,750,000.00 
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    2.5.3  ด้านรายจ่าย  จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,356,740 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

     แผนงานการศึกษา 7,654,960 

     แผนงานสาธารณสุข 3,291,200 

     แผนงานเคหะและชุมชน 3,220,700 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 420,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,337,900 

     แผนงานการเกษตร 1,340,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

     แผนงานงบกลาง 19,618,500 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 51,750,000 
 
3. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 3.1  การเกษตรกรรม 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาเป็นการเพาะปลูก      
และการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าว ข้าวโพด แตงกวา พริก  
ผักคะน้า กระเพรา มะเขอื ถั่วฝักยาว บวบ ข่า ตะไคร้ ฯลฯ   
 3.2  การประมง 
   การประมงในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา 
 3.3  การปศุสัตว์ 
   เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และนำบางส่วนมาจำหน่าย       
เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น โดยเลี้ยงแบบปล่อย             
ให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 
 3.4  การอุตสาหกรรม 
   โรงสี    2 แห่ง 
   โรงงานผลิตวุ้นเส้น   1 แห่ง 
   โรงผลิตยาง Alphaltic Concrete 1 แห่ง 
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 3.5  การพาณิชยกรรม/หน่วยธุรกิจในเขตตำบลบ้านโพธิ์ 
    ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  5 แห่ง 
    ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ  2 ตู้ 
    ตลาดกลาง (ท่าข้าว)  5 แห่ง 
    รีสอร์ท/ที่พัก   3 แห่ง 
    หมู่บ้านจัดสรร   1 แห่ง 
    ร้านอาหาร   9 แห่ง 
    ร้านเกมส์   2 แห่ง 
 
 3.6  การแรงงาน 
   ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านโพธิ ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก รองลงมาเป็นการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ รับราชการ พนักงานของรัฐ รับจ้างและค้าขาย ตามลำดับ 
 
 3.7  การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
   กลุ่มกองทุนพันธุ์ข้าวปลูกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
   กลุ่มเครือข่ายกองทุนพัฒนาพันธุ์ข้าว  หมู่ที่ 2 
   กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  หมู่ที่ 2 
   กลุ่มขนมไทย  หมู่ที่ 5 
   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพัฒนาอาชีพ  หมู่ที่ 5 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาสลิดแดดเดียว (น้าสมหมาย) หมู่ที่ 6 
   กลุ่มจักสาน  หมู่ที่ 7 
   กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 8 
   กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่ที่ 9 
   กลุ่ม OTOP นวัตวิถีตำบลบ้านโพธิ์ 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
   ประชากรส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้ เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับและเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ         
ที่สูงขึ้นจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน การดำเนินงานของเทศบาลได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ     
ในด้านต่างๆ ให้กับเด็กเล็กของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และสนับสนุนอาหาร
เสริมนม อาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. 

 

ที่ 
ชื่อสถานศึกษา 
ในสังกัด สพฐ. 

ที่ตั้ง 
(หมู่ที่) 

จำนวน 
ห้อง 
เรียน 

จำนวน 
ครู 

(คน) 

จำนวนครู 
อัตราจ้าง 

(คน) 

นักการ 
ภารโรง 
(คน) 

จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทา่ทราย 1 6 4 1 1 23 18 41 

2 โรงเรียนวัดบา้นโพธิ์ตะวนัตก 2 8 6 - 1 14 17 31 

3 โรงเรียนวัดบา้นโพธิ์ตะวนัออก 3 8 2 1 1 7 5 12 
4 โรงเรียนวัดประชุมชน 5 7 5 2 - 29 32 61 

5 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 9 8 4 2 - 37 33 70 

รวม 37 21 6 3 110 105 215 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สังกัด อปท. 
 

  จำนวนครู (คน) 

ยาม 
(คน) 

นักการ 
ภารโรง 
แม่บ้าน 
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

ชื่อสถานศึกษา 
ในสังกัด อปท. 

ที่ตั้ง 
(หมู่ที่) 

ขรก. 
ครู 

พนักงานจ้าง 

ภารกิจ ทั่วไป จ้าง 
เหมา 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์
(นางจิราภรณ์  จอมพงษ์ หน.ศพด.) 

1 1 1 - - 1 2 19 13 32 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
(น.ส.ศศิประภา อนชุ หน.สถานศึกษา) 

1 3 - - 3 0 0 44 34 78 

รวม 4 1 - 3 1 2 63 47 110 

 
   
 

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านโพธิ์ (กศน.) 
 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนครู 

(คน) 

จำนวนนักเรียน (คน)/ระดับการศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยตำบลบ้านโพธิ์ (กศน.) 
(น.ส.ขวัญใจ สันตธิรรมเมธี ครู กศน.ตำบล) 

3 
 

1 
 

11 
 

9 
 

20 
 

12 
 

21 
 

33 
 

รวม 1 11 9 20 12 21 33 
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 4.2 การศาสนา 
  ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘  และนับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 2  
ตำบลบ้านโพธิ์มีวัด 6 แห่ง  ได้แก่  
  1) วัดโพธิ์ท่าทราย หมู่ที่ 1  (หลวงพ่อสมบุญ) 
  2) วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 2  (หลวงพ่อดำ) 
    3) วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ 3 
  4) วัดลุ่มบัว หมู่ที่ 4 
  5) วัดประชุมชน หมู่ที่ 5  (หลวงพ่อปอ) 
  6) วัดศีรษะเกษ หมู่ที่ 9 

 4.3 การวัฒนธรรมประเพณี 
  4.3.1 วัฒนธรรมประเพณี ตำบลบ้านโพธิ์ มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  ได้แก่ 
    1) ประเพณีสงกรานต์  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย         
ให้คงอยู ่ตลอดไป เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวตามวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ตลอดจนกระตุ ้นให้ประชาชน            
เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดงานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อรดน้ำขอพร
จากผู้สูงอายุในชุมชน 
    2) ประเพณีสารทลาว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี จะมีประเพณีสารทลาวซึ่งเป็นประเพณี
ของคนพื้นบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก ที่มีเชื้อสายลาวซึ่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์เป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้ว     
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที ่มีเอกรักษ์เฉพาะกลุ ่ม ซึ ่งจะมีการกวนกระยาสารทและจัดหาผลไม้ ประกอบพิธีบุญ            
ตามประเพณีและยังเป็นของฝากนำไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล  
    3) ประเพณีสารทไทย เป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ำ   
เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญหารและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลเป็นครั้งแรกในฤดนูี้ 
ชาวบ้านมักนิยมกวนข้าวทิพย์ หรือกวนกระยาสารท เพื่อนำไปประกอบการบำเพ็ญกุศลถวายพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ข้าวในนา รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณท่ีล่วงลับไปแล้ว และนิยมนำไปฝากญาติผู้ใหญ่ 
    4) ประเพณีไหว้พระแข เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรที ่อพยพมาตั้งถิ ่นฐานในหมู่ที ่ 5        
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งจะมีการจัดประเพณีไหว้พระแขขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี 
เพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝนประจำปี ตรวจดูสภาพดิน ฟ้า อากาศและปริมาณน้ำฝนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
ประเพณีซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

  4.3.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลบ้านโพธิ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา ได้แก่การทำเครื่องจักสาน    
ใช้ภายในครัวเรือน เช่น การจัดสานไม้ไผ่ (ตะกร้า กระบุง ชะลอม กระจาด ฯลฯ) การจัดสานผักตบชวา (กระเป๋า        
ที่รองแก้ว พวงกุญแจที่ระลึก เสื่อ ฯลฯ)  และการถนอมอาหารในครัวเรือน เช่น การดอง การหมัก การทำปลาร้า ฯลฯ  
      ภาษาถิ่น  ด้วยตำบลบ้านโพธิ์ มีการประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้ง ไทย จีน ลาวเวียงจันทน์ เขมร 
รวมถึงมีการอบยบย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ของชาวลาวเวียงจันทน์และเขมร แต่ภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ 
ภาษาลาวเวียงจันทน์ ในหมู่ที่ 2 ,ภาษาเขมร ในหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  

  4.3.3 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
      - ปลาสลิดทอดกรอบ ปลาสลิดไร้ก้าง ปลาสลิดแดดเดียว (น้าสมหมาย /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6) 
      - น้ำพริกเผา ปลาส้ม ขนมไทย ขนมเปี๊ยะ (กลุ่ม OTOP นวัตวิถี) 
      - ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์งานถักร้อย สบู่สมุนไพร (กลุ่ม OTOP นวัตวิถี) 
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 4.4 การสาธารณสุข 
   ประชาชนกรส่วนใหญ่ได้ร ับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั ้ง 2 แห่ง          
อย่างต่อเนื่อง เช่น บริการตรวจคัดกรองโรคความดัน เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก บริการทันตกรรม ตลอดจนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
   โรคประจำถิ่นที่พบบ่อย แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    1) กลุ่มโรคติดต่อ  ได้แก่  โรคไข้เลือดออก วัณโรค ส่วนโรคอ่ืนๆ จะพบติดต่อตามฤดูกาล 
    2) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่  โรคเบาหวานและความดัน 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  จำนวน   2   แห่ง 
 

ที่ 
ชื่อสถานบริการสาธารณสุข 
/ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต. 

ที่ตั้ง 
(หมู่ที่) 

ผอ
.รพ

.ส
ต.

 

พย
าบ

าล
วิช

าช
ีพ 

จพ
ง.ส

าธ
าร

ณ
สุข

ฯ 

พน
ง.ก

ระ
ทร

วง
 ส

ธ. 

แม
่บ้า

น จำนวนบุคลากร 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ 
(นายเอนก  ล้อมวงษ์  ผอ.รพ.สต.) 
089 – 9692906 , 035 – 451225  

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

6 
 
 

8 
 
 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
ตะวันออก 
(นางเกสสุดา  นาคนิยม  ผอ.รพ.สต.) 
089 – 9692925  

3 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

5 
 
 

 

5 
 
 
 

รวม 2 3 2 4 2 2 11 13 

 
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน      2      แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100% 
 
 4.5 การสวัสดิการสังคม 
   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
   1)  การรับขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   3)  ประสานการทำบัตรผู้พิการกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
   4)  จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
   5) ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ คนยากจนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 
   6)  ประสานขอรถเข็นสำหรับคนพิการ และจัดอบรมฝึกอาชีพต่างๆ ตามความต้องการ 
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   ในปีงบประมาณ 2564  มีผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาล
ตำบลบ้านโพธิ์  ดังนี้          
 

ประเภทผู้รับเบี้ยยังชีพ 
จำนวน 
(คน) 

เบี้ยยังชีพที่จ่ายต่อเดือน 
(บาท) 

เบี้ยยังชีพที่จ่ายต่อป ี
(บาท) 

     ผู้สูงอายุ 1,659 1,106,400 13,276,800 

     ผู้พิการ 306 248,000 2,976,000 

     ผู้ป่วยโรคเอดส์ 16 8,000 96,000 

รวมทั้งสิ้น 1,981 1,362,400 16,348,800 
  
   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ตามโครงการ   
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    - ปีงบประมาณ 2563   จำนวน  73  ราย 
    - ปีงบประมาณ 2564   จำนวน    6  ราย  

   ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์ได้ลงพื ้นที ่เยี ่ยมผู ้ประสบปัญหาสังคม และผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และดำเนินการ
ช่วยเหลือ โดยประสานของบประมาณจากศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที่พึ ่งจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคม       
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,000 บาท  ดังนี้ 
    1) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรี  
         - ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  จำนวน  20  รายๆ ละ   3,000 บาท รวม    60,000  บาท 
         - ผู้ป่วยติดเชื้อ  จำนวน  10  รายๆ ละ   3,000 บาท รวม    30,000  บาท 
    2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี  
         - ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ  จำนวน  10  รายๆ ละ 20,000 บาท รวม  200,000  บาท 
         - ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ  จำนวน    1  รายๆ ละ 40,000 บาท รวม    40,000  บาท 
         - ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  จำนวน  28  รายๆ ละ   2,000 บาท รวม    56,000  บาท 
         - ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
     จำนวน  48  รายๆ ละ   2,000 บาท รวม    96,000  บาท 
 4.6 อาชญากรรมและยาเสพติด 
   เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี 
สาย 357 และมีการแต่งตั้งเวรยามสำหรับเฝ้าระวัง ตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน โดยประสานงานกับตำรวจ     
สายตรวจประจำตำบลบ้านโพธิ์ และมีการติดตั ้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี ่ยง ทางแยกต่างๆ ภายในตำบล         
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการ อปพร./อส.ตชต. ดังนี้ 
    -  ที่พักสายตรวจประจำตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8   จำนวน      1      แห่ง 
    -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านโพธิ์   จำนวน      1      แห่ง 
            บริเวณถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ที่ 1 
    -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   2  รุ่น  จำนวน      52      คน 
    -  อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล  (อส.ตชต.)  1  รุ่น  จำนวน      25      คน 
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   สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประสานงานหัวหน้าสายตรวจประจำตำบล
บ้านโพธิ์แจ้งว่าสถานการณ์ยาเสพติดในตำบลพบเพียงผู้เสพเท่านั้น ไม่พบผู้ค้า 

 4.7 การสาธารณภัย 
   ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ได้ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
   4.7.1  แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ  80  หลัง 
   4.7.2  ระงับเหตุอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่ (เหตุไฟไหม้หญ้า) ประมาณ  2  ครั้ง  
   4.7.3  มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณี
ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
จำนวน  1,200 ราย  
 
5  สภาพโครงสรา้งพื้นฐาน 
 5.1 ไฟฟ้า 
   ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้ครัวเรือน   
มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน และมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดเสี่ยง ทางแยกภายในหมู่บ้าน 

 5.2 ประปา 
   ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ ์ ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากประปาหมู ่บ้าน ทั ้งจากประปาผิวดิน       
ประปาบาดาล  และบางส่วนใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี  ดังนี้ 
   - หมู ่ที ่ 1 บ้านโพธิ ์ท่าทราย บางส่วนใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี          
และประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน 
   - หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
   - หมู่ที ่ 3 บ้านโพธิ ์ตะวันออก บางส่วนใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี          
และประปาหมู่บ้านของตำบลพิหารแดง, บ้านหนองตาโม ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านหนองตาโม  
   - หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มบัว ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
   - หมู่ที่ 5 บ้านบึงหมู่เก่า ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
   - หมู่ที่ 6 บ้านบึงหมู่ใหม่ ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
   - หมู่ที่ 7 บ้านลาดตานวล ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
   - หมู่ที่ 8 บ้านหนองหม้อแกง ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
   - หมู่ที่ 9 บ้านศีรษะเกษ ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 

 5.3 แหล่งน้ำ 
   ⧫  แหล่งน้ำธรรมชาติ  4 แห่ง ได้แก่ 
    - บึงบ้านโพธิ์ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    - บึงรางจระเข ้บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านบึงหมู่เก่า 
    - สระหลวง  บริเวณริมบึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 
    - สระหลวง  บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพหมู่ที่ 8 
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   ⧫  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
    - บ่อน้ำตื้น   จำนวน  29 แห่ง 
    - บ่อโยก    จำนวน  14 แห่ง 
    - บ่อบาดาลสาธารณะ  จำนวน    9 แห่ง 
    - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    7 แห่ง 
    - สระน้ำสาธารณะ  จำนวน    2 แห่ง 
    - คลองชลประทาน  จำนวน    4 แห่ง 

 5.4 การคมนาคม 
  ⧫ การคมนาคมภายในตำบลบ้านโพธิ์ อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  
ได้แก่ 
    - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  322   ผ่านหมู่ที่ 8 
    - ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข สพ 2006  (เตาอิฐ – ลาดโตนด) 
    - ถนนกรมโยธาธิการ  หมายเลข สพ 2032  (แยกถนน 322 – วัดศรีษะเกษ) 
    - ถนนกรมโยธาธิการ  หมายเลข สพ 2031  (บ้านดอนแค - วังคุ้มหัวป่าน้อย) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2058  (อู่ยา – บ้านดอนจันทน์) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2059  (บ้านโพธิ์ตะวันออก – พิหารแดง) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2064  (บ้านบึง – บ้านหัวป่าน้อย) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2067  (บ้านไผ่แขก  - บ้านหนองหม้อแกง) 
    - ถนน รพช.    หมายเลข สพ 3010  (บ้านระฆัง – บ้านบึง) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 3166  (บ้านโพธิ์ตะวันตก – บ้านโพธิ์ตะวันออก) 

  ⧫ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางให้บริการภายในตำบล  จำนวน 3 สาย คือ 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – บ้านบึง 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – ดงกระเชา 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – โพธิ์ท่าทราย 

  ⧫ ข้อมูลบัญชีทะเบียนประวัติถนนประจำปี 2552 – 2562 ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำ
ประวัติไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  54  สาย ระยะทางรวม    7.94  กิโลเมตร 
    - ถนนลาดยาง จำนวน    9  สาย ระยะทางรวม    6.36  กิโลเมตร 
    - ถนนลูกรัง จำนวน  55  สาย ระยะทางรวม  41.75  กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จำนวน  91  สาย ระยะทางรวม  39.88  กิโลเมตร 

 5.5 โทรศัพท์ 
   ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการ ทั้ง AIS DTAC TRUE กสทช.
เพราะสะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีบางส่วน เช่น บ้านเรือนประชาชน หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า 
โรงงาน ฯลฯ ใช้โทรศัพท์บ้านซึ่งได้รับบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ เช่น TOT 3BB  
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 5.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   5.6.1 การไปรษณีย์  ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการจากที่ทำการ
ไปรษณีย์สุพรรณบุรี และสาขาย่อยวัดป่าเลไลยก์ 

   5.6.2 การสื่อสาร  ประชาชนสามารถใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกระบบจากผู้ให้บริการ     
และมีบริการอินเตอร์เน็ตตำบล Free Wi–Fi  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  

 5.7 หน่วยงานราชการอ่ืนในพื้นที่  
   5.7.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 (ถนนเลี่ยงเมือง) 
   5.7.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 
   5.7.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ 3 
   5.7.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3  
   5.7.5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 7 
   5.7.6 ศูนย์บริการประชาชน/ที่พักสายตรวจตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8 
   5.7.7 ศูนยฝ์ึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 8 
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6. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.1 ป่าไม้   
   ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ   
 6.2 ภูเขา 
   ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ไม่มีภูเขา 
 6.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในพื ้นที ่ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ ์ ส ่วนมากเป็นพื ้นที ่สำหรับเพาะปลูก ที ่อย ู ่อาศัย ร ้านค้า                 
สถานประกอบการ  ตามลำดับ มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ “แหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์”  
 
7.  สภาพการท่องเที่ยว 
 

 
    
   7.1 “บึงบ้านโพธิ์” เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย เป็นสนามแข่งขันกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 39 
และครั้งที่ 42 เป็นสนามแข่งขันเรือแคนนู เรือคยัค ในการแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมคือ “คลองพันตำลึง” ซึ่งไหลผ่าน หมู่ที่ 1 2 3 7 8 ได้ทำการขุดลอกปรับปรุง
ใหม่เป็นบึงบ้านโพธิ์มีขนาดความจุ 2,174,083 ลูกบาศก์เมตร รหัส ส.พ. 24046 ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 11 มิถุนายน       
พ.ศ.2542 สำนักงาน รพช กระทรวงมหาดไทย มอบบึงแห่งนี้ให้ประชาชนตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
และช่วยกันรักษาจนถึงปัจจุบัน 
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   7.2 “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย” หรือที่รู้จักกันในนาม “นาเฮียใช้” ตั้งอยู่เลขที่ 
150/6 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน (322) ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่รวบรวม
การทำนาและวิถีชีวิตชาวนา หอเตือนภัยชาวนา แปลงนาสาธิตลักษณะพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิดพันธุ์ที ่นิยมปลูก         
ในปัจจุบันของ 4 ช่วงอายุข้าว เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต 
    

     
 

 
    

   ประวัติความเป็นมา : ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ตรากตรำพระวรกายทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรที่พระองค์
ทรงรักและห่วงใย ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้จดบันทึกในความทรงจำของตระกูล "เจริญธรรมรักษา"  ด้วยอาชีพของตระกูล   
ที่เก่ียวข้องกับชาวนาและข้าว  คุณนิทัศน ์ เจริญธรรมรักษา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ได้ริเริ่ม
ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น  โดยเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และการทำนาอย่างถูกวิธี
ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสมาชิกของสมาคมฯ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและบุคคลทั่วไปที่เห็ นความสำคัญ    
ของข้าวและชาวนา อีกท้ังยังเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชม 
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   เมื ่อวันที ่ 12 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดศูนย์         
การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) และทรงปลูกต้นมะขามป้อม 
 

     
 
   เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น.  โทรศัพท์  092 – 6261515 
   การเดินทาง : มอเตอร์ไซด ์รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ 
   เว็บไซต์ : http://www.herechai.com/ 
   Facebook : https://www.facebook.com/naherechai/ 
 

แผนที่เดินทาง  

 
 

ค่าพิกัด GPS   14.495350, 100.058935 

http://www.herechai.com/
https://www.facebook.com/naherechai/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/@14.4858604,100.0738042,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x30e2377350158c5f:0x8286b04b2f95a7ee!8m2!3d14.4953698!4d100.0589589
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   7.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ OTOP นวัตวิถีตำบลบ้านโพธิ์ 

    ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านโพธิ์ 
    ตำบลบ้านโพธิ์มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน เหมาะกับการทำเกษตรและสวน
เน ื ่องจากพื ้นท ี ่ส ่วนใหญ่อ ุดมสมบูรณ์   อ ีกท ั ้ งม ีแหล ่งน ้ำธรรมชาต ิขนาดใหญ่ที่ เร ียกว ่า “บ ึงบ ้านโพธิ์ ” 
ชาวบ้านโพธิ์เดิมอยู่ที ่นครเวียงจันทน์ได้อพยพจากนครเวียงจันทน์  เมื่อครั้งถูกข้าศึกตีแตกมาอยู่ที ่บ้านพลูหลวง           
ในครั้งนั้น จำนวนกว่า 1,000 กว่าครัวเรือน ได้เข้าไปถากถางทำมาหากิน ซึ่งต่อมาได้แยกย้ายจากบ้านพลูหลวงไปอยู่ใน
พ้ืนทีบ่้านโพธิ์ ซึ่งมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นคนบ้านโพธิ์จึงเป็นคนลาวเวียงซึ่งมีเชื้อสายมากจากเวียงจันทน์ 
 

 
 

     

    ประวัติความเป็นมาของ OTOP นวัตวิถ ี
    รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื ่อมล้ำของสังคมที ่มุ ่งสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็ง            
ทางเศรษฐกิจเพื ่อให้บรรลุว ิส ัยทัศน์มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล              
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการทำงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียวสู่การเพิ่มช่องทาง
สร้างรายได้ตามความต้องการโดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ 
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    ทั้งนี้ ครอบครัวและลูกหลานได้อยู่ร่วมกันและช่วยกันผลิต ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายภายในชุมชน     
และภายนอกชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี  ชวนกันคิด ชวนกันทำ 
ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดู ด มีคุณค่าเพียงพอ          
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยือน ใช้เงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่ในชุมชน ทุกคนมีความสุข 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง “ภายใต้ OTOP นวัตวิถี      
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” 

    เป้าหมาย 
    1) สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว 
    2) พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้น 
    3) พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ให้มีการกระจายรายได้ หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
 

     
 
 

คำกลอน ตำบลบ้านโพธิ์ 
 

     หลวงพ่อดำขึ้นชื่อ เลื่องลือปู่ชีปะขาว 
     โดดเด่นวัฒนธรรมไทยลาว ของหวานของคาวมากมี 
     แกงคั่วหอยขม แกงส้มหลดบัว ปลาส้มโบราณ น้ำพริกหลากสี 
     แกงบอน ปลาร้า สุดเปรมปรีดิ์ อากาศดีดีนั่งรถอีแต๋นชมทุ่งนา 
     เที่ยวบึงบ้านโพธิ์ดูดอกบัวแดง ขี่จักรยานออกแรงกำลังขา 
     พักเหนื่อยนวดเส้นคลายกายา ดื่มน้ำสมุนไพรพาชื่นใจ 
     ชมการทอเสื่อสานกระเป๋า ทั้งผักตบและเชือกสานสีสดใส 
     ประเพณีสารทลาวแห่งรวมใจ ระบอืไกลงานแข่งเรือถ้วยประราชทาน 
 

คำขวัญ 
 

     บึงบ้านโพธิ์อู่ข้าวอู่น้ำ อร่อยล้ำของคาวหวาน 
     ไหว้หลวงพ่อดำในตำนาน สุดเบิกบานนั่งอีแต๋นชมบัวแดง 
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  ⧫  โปรแกรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถตีำบลบ้านโพธิ์ ⧫ 
   -  เดินทางถึงตำบลบ้านโพธิ์ เช็คอินกับบ้านพักโฮมสเตย์ 
   -  ฝ่ายต้อนรับผู้ท่องเที่ยวธรรมชาติ OTOP นวัตวิถีบ้านโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ 3 
      รับฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาของคนลาวเวียงบ้านโพธิ์ 
   -  เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปู่ชีปะขาว ณ วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ 3 
   -  ชมฐานการเรียนรู้กระเป๋าเชือก 
   -  ชมฐานการเรียนรู้ขนมไทย 
   -  เช็คอินชมธรรมชาติบึงบ้านโพธิ์ พร้อมขี่จักรยานรอบบึงบ้านโพธิ์ 
   -  เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อดำ ณ วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 2 
   -  ชมฐานการเรียนรู้ทอเสื่อกก จักสานผักตบชวา พร้อมนวดแผนไทย ชมการสาธิตวิธีการทำ 
   -  รับประทานสำรับอาหารวิถีชุมชน 
   -  ชมฐานการเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
   -  ชมฐานการเรียนรู้น้ำพริกตาแดง ปลาส้มแบบโบราณ 
   -  ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของลาวเวียงจันทน์ 
   -  นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ ชม ชิม ช๊อป แชะ แชร์ กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบ้านโพธิ์ 

  ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 
   1) ฐานการเรียนรู้จากหัตถกรรม หมู่ที่ 2  สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, การทอเสื่อกก พร้อมให้
นักท่องเที่ยวได้ทดลองทอ 
   2) ฐานการทำขนมไทย หมู่ 3 สาธิตการทำขนมไทยนานาชนิด เช่น ขนมสายบัว ขนมชั้น เมล็ดขนุน 
ข้าวเม่า ฯลฯ พร้อมแนะนำขั้นตอนและวิธีการทำอย่างละเอียด และให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำขนม 
   3) ฐานการเรียนรู ้แปรรูปอาหารพื้นบ้าน  หมู่ 3 สาธิตการทำน้ำพริกกะปิย่าง, ปลาส้ม พร้อมให้   
นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำ 
   4) ฐานการเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้  หมู่ 3 สาธิตการทำโต๊ะรับแขก, โต๊ะนั่งเล่น, กล่องเอนกประสงค์     
ขนาดจิ๋ว (กล่องใส่ดินสอ) พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำ 
   5) ฐานการเรียนรู ้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือถักร้อย  หมู่ 3 สาธิตการถักกระเป๋า, กล่องทิชชู, พวงกุญแจ         
ของที่ระลึก พร้อมให้นักท่องเที่ยวทดลองทำ 

  สินค้า OTOP ตำบลบ้านโพธิ์ 
 

 หมี่กรอบสูตรโบราณ 
 นางสรัญญา มุขยประเสริฐ 
 081 – 0135856  

  ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองไข่เค็ม 
  นางสุภัทตรา  ฉัตรธรรม 
   083 – 0078658  

 

 ขนมไทยนานาชนิด 

 นางชะลอ  คงใจด ี
 080 – 6545793  

  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 
  จากปลา 
  นางสำเนียง  ศรีญาติแย้ม 
  086 – 1729238  

https://www.banpho-suphan.go.th/content-21-194.html
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  สินค้า OTOP ตำบลบ้านโพธิ์ 
 

  ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
  นายเชิญ  ศรีญาติแย้ม 
  086 – 1729238  

  ผลิตภัณฑ์งานฝีมือถักร้อย 
  นางวิภาพร  ไทรงาม 
   086 – 7660518  

 

  ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
  นางธนพร  พันตนั 
  063 – 6862494  

   เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
   นายเจียก  จันทร์คำทรัพย ์
   094 – 7858841   
 

   ผลติภัณฑ์จากเสื่อกก 
   นางสรัญญา มุขยประเสริฐ 
   081 – 0135856  

   สบู่สมุนไพร 
   นางลักษิกา  เพ็งพูล 
   096 – 7153556  

 
  ของท่ีระลึกตำบลบ้านโพธิ์ 
 

  ที่รองแก้วจากเชือกถัก 
  นางวิภาพร  ไทรงาม 
   086 – 7660518 

  พวงกุญแจกุ้งบึงบ้านโพธิ์  
   นางวิภาพร  ไทรงาม 
   086 – 7660518  

 

 พวงกุญแจกระเป๋าจิ๋ว 
 งานหัตถกรรมจากผักตบชวา 
 นางธนพร  พันตนั 
 063 – 6862494  

   กล่อมอเนกประสงค์ 
   จากเฟอร์นเิจอร์ไม้ 
   นายเจียก  จันทร์คำทรัพย ์
   094 – 7858841   
 

เสื้อยืดที่ระลึกบึงบ้านโพธิ ์
 

 

 
 

https://www.banpho-suphan.go.th/content-21-194.html
https://www.banpho-suphan.go.th/content-21-194.html
https://www.banpho-suphan.go.th/content-21-194.html
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  ที่พักในตำบลบ้านโพธิ์ 

  ❖ บ้านไร่ไอดิน โฮมเสตย์ (Banrai Aidin Homestay)  
   ที่พักอบอุ่นเสมือนบ้าน ตกแต่งน่ารัก บรรยากาศวิถีบ้านทุ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 084 – 1581698  มีบ้านพักรับรองเพียง 3 หลงั  
   https://www.facebook.com/BanraiAidinHomestay/ 
 
 

     
 

แผนที่เดินทาง 
 

 
 

ค่าพิกัด GPS  14.508017, 100.090801 
 
 
 

https://www.banpho-suphan.go.th/content-22-154.html
https://www.facebook.com/BanraiAidinHomestay/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99+Banrai+Aidin+Homestay/@14.5074107,100.0932013,17.54z/data=!4m8!1m2!3m1!2z4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmE4Lij4LmI4LmE4Lit4LiU4Li04LiZIEJhbnJhaSBBaWRpbiBIb21lc3RheQ!3m4!1s0x30e23901468ec701:0xbb0ee0dc97b219b!8m2!3d14.507
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  ❖ บ้านสวนริมน้ำ รีสอร์ท  (BaanSuanRimNam Resort)   
   ที่พักในบรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ดอกไม้ และนกนานาพันธุ์ สัมผัสวิถีชีวิต    
ท้องทุ่ง สูดอากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อน ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  โทรศัพท์ 081 – 8800298  081 – 7366110  062 – 5948877 
   E - mail : bansaunrimnam@outlook.co.th 
   http://www.bansaunrimnam.com 
   https://www.facebook.com/bansaunrimnam 
 

 
 

แผนที่เดินทาง 
 

 
 

ค่าพิกัด GPS  14.502232, 100.075468 
 

https://www.banpho-suphan.go.th/content-22-154.html
mailto:bansaunrimnam@outlook.co.th
http://www.bansaunrimnam.com/
https://www.facebook.com/bansaunrimnam
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@14.4962779,100.0664854,14.75z/data=!4m2!3m1!1s0x30e2376101018d55:0x7af2aff714e18791
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  ❖ สุพรรณวาริน รีสอร์ท  (BaanSuanRimNam Resort)   
   ที่พักใกล้ตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี มีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบ      
ตามสไตล์ความชอบของแต่ละคน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นรีสอร์ทที่มีสีสันสดใสสวยงาม ช่วยเพ่ิม
สีสันในการเดินทางท่องเที่ยว เหมาะกับการมาเป็นส่วนตัว ครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง หรือกลุ่มสัมมนา  ตั้งอยู่เลขที่ 55 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  โทรศัพท์ 062–2878747  085–4040999 

   Line ID : suphanwarin  

    https://www.facebook.com/suphanwarin 
    E-mail : suphanwarin.resort@gmail.com 
 
 

    
 
 

แผนที่เดินทาง 
 

 

ค่าพิกัด GPS  14.490635, 100.079773 

https://www.banpho-suphan.go.th/content-22-154.html
https://www.facebook.com/suphanwarin
mailto:suphanwarin.resort@gmail.com
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97/@14.48916,100.0821333,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x30e2377fce818d4d:0xf0019f0a0e3b2a21!2z4Liq4Li44Lie4Lij4Lij4LiT4Lin4Liy4Lij4Li04LiZ4Lij4Li14Liq4Lit4Lij4LmM4LiX!8m2!3d14.490584!4d100.079836!3m4!1s0x30e2
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