เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 12(3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมขอ งทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย
และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ดังนี้
ก.วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
"มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานทา เสริมนาการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วยศึกษาและอนามัย
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม"
ข.พันธกิจของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อการรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนอนาคต
2.ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
3.การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข
5.การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. การพัฒนาด้านการศึกษา
6. การพัฒนาด้านสังคม
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ง.การวางแผน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

2561
จานวน

งบประมาณ

2562
จานวน

งบประมาณ

2563
จานวน

งบประมาณ

2564
จานวน

งบประมาณ

15

1,540,000.00

15

1,390,000.00

15

1,390,000.00

15

1,370,000.00

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว

3

230,000.00

2

180,000.00

3

450,000.00

4

330,000.00

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

5

550,000.00

5

550,000.00

5

550,000.00

5

550,000.00

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

23

2,735,200.00

22

2,405,200.00

22

2,410,200.00

23

2,440,200.00

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

19

7,735,000.00

17

5,740,000.00

17

5,840,000.00

17

5,890,000.00

การพัฒนาด้านสังคม

21 13,305,000.00

18 12,755,000.00

20 12,795,000.00

22 12,860,000.00

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

25

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

56 42,064,200.00

71 50,644,000.00

48 42,842,200.00

46 65,545,700.00

167 73,450,400.00

176 77,276,200.00

158 75,628,400.00

152 91,530,900.00

รวม

5,291,000.00

26

3,612,000.00

28

9,351,000.00

20

2,545,000.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
การบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การพัฒนาด ้านสังคม
การพัฒนาด ้านการศึกษา

2564

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

2563
2562

การพัฒนาด ้านสิง่ แวดล ้อม

2561

การพัฒนาการท่องเทีย
่ ว
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
การบริหารจัดการบ ้านเมืองทีด
่ ี
การพัฒนาด ้านสังคม
การพัฒนาด ้านการศึกษา

2564
2563

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

2562

การพัฒนาด ้านสิง่ แวดล ้อม

2561

การพัฒนาการท่องเทีย
่ ว
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
0.00

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 56 โครงการ งบประมาณ 25,377,500.00 บาทสามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2

425,000.00

การพัฒนาการท่องเที่ยว

1

100,000.00

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1

30,000.00

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

9

1,470,000.00

การพัฒนาด้านการศึกษา

5

2,420,000.00

การพัฒนาด้านสังคม

4

435,000.00

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8

2,396,000.00

26

18,101,500.00

56

25,377,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีดังนี้

1.

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

2.

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

3.

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

4.

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

แหล่งที่มา งบตามเทศ
วัตถุ
งบประมาณ บัญญัติ
ประสงค์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
400,000.00 ประชาชนสามารถนา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิต และ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้
ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
25,000.00 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
(กลุ่มจักสานกลุ่มตีมีด
ให้กับชุมชน
กลุ่มกักกระเป๋า ฯลฯ)
โครงการวันสงกรานต์
100,000.00 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
โครงการรักน้า รักป่า
30,000.00 เพื่อรักษาและอนุรักษ์
รักษาแผ่นดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันโรค
250,000.00 เพื่อป้องกันการป่วยด้วย
ไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก

6.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

7.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

8.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน ป้องกันโรคมื้อ
เท้าปาก
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา เสพติดเทศบาล
บ้านโพธิ์เกมส์

9.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

10.

การพัฒนาด้าน

ลาดับ

5.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ให้กับ
หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมนักกีฬา

75,000.00 เพื่อลดอัตราการป่วย
จากโรคพิษสุนัขบ้าหรือ
ให้หมดไป
25,000.00 เพื่อลดอัตราการป่วย
จากการเป็นโรคมื้อเท้า
ปาก
100,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจเล่นกีฬา
- เพื่อเป็นการป้องกัน
สารเสพติดและปัญหา
สังคม
70,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนร่วมกันออก
กาลังกาย
50,000.00 เพื่อให้นักกีฬาในตาบล

ผลผลิต
ประชาชนใน
ตาบลบ้านโพธิ์

เกิดกลุ่มผลิต
กระเป๋า กลุ่มจัก
สานและตีมีด
๑งาน

พื้นที่ในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์
ประชาชนใน
เขตตาบลบ้าน
โพธิ์
พื้นที่ตาบลบ้าน
โพธิ์
พื้นที่ตาบลบ้าน
โพธิ์
ประชาชนใน
เขตตาบล

ประชาชนใน
เขตตาบล
ประชาชนใน

สาธารณสุข
11.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

ลาดับ
12.
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

ตาบล เข้าร่วมการการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ
จัดการขยะมูลฝอยและ
การจัดการน้าเสีย

โครงการ
โครงการชราสุขใจสูงวัย
แข็งแรง

13.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

14.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการอบรมศีลธรรม
จริยธรรมของคุณหนู

15.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขตตาบล
บ้านโพธิ์

ได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น
30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
วัตถุ
บัญญัติ
ประสงค์
450,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
ความสุข มีกาลังใจใน
การดาเนิูนชีวิต
420,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทา
โครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เขตตาบลบ้าน
โพธิ์
พื้นที่ในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์

ผลผลิต
ประชาชนใน
เขตตาบลบ้าน
โพธิ์

หมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถจัดทา
โครงการด้าน
สาธารณสุขให้มี
ความเหมาะสม
กับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่
10,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
นักเรียนของ
คุณธรรม จริยธรรมเอื้อ โรงเรียนภายใน
อาทรซึ่งกันและกัน
เขตตาบล
1,065,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
นักเรียนของ
สารอาหารครบและ
โรงเรียนในเขต
ร่างกายแข็งแรง
ตาบลบ้านโพธิ์
และนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ 100%

16.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์เด็กเล็กพนม
วัน/โรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์

17.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

18.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์ 5 แห่ง

1,250,000.00 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร
เสริมนม

70,000.00 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง
ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
25,000.00 เพื่อดาเนินการตาม
นโยบายด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด

22.

การพัฒนาด้าน
สังคม

แหล่งที่มา งบตามเทศ
วัตถุ
โครงการ
งบประมาณ บัญญัติ
ประสงค์
โครงการป้องกันและลด
60,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาล
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
โครงการอบรมเครือข่าย
25,000.00 เพื่อให้มีเครือข่าย
เยาวชนต้านยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด
โครงการจัดกิจกรรม
100,000.00 เพื่อเป็นการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
ความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้าบรมราชินี
สถาบัน
นาถ 12 สิงหามหาราชินี
พระมหากษัตริย์
อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
250,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภูมิภาค
สาธารณะ

23.

ยุทธศาสตร์การ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
19.
การพัฒนาด้าน
สังคม
20.
21.

การพัฒนาด้าน
สังคม
การพัฒนาด้าน
สังคม

44,400.00 เพื่อการคมนาคมที่

นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์
และนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบ 100%
เกิดพัฒนาการ
ในทุกๆด้าน
ปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด

ผลผลิต
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลปีใหม่
เยาวชนในพื้นที่
ตาบลบ้านโพธิ์
จัดกิจกรรม12
สิงหา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
กว้าง 3 เมตร ยาว

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซอยเหมืองตาจุ้ บ้าน
บูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓

24.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
ศาลตาปู่ บ้านมะค่า หมู่
ที่ 6

25.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายสนอง น้อย
หมื่นไวย บ้านแสนเมือง
หมู่ที่ 7

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ลาดับ
26.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนางนุ่ม บ้าน
มะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10

สะดวกของประชาชน 159 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 71.55
ลบ.ม (คิวหลวม)
513,400.00 เพื่อการคมนาคมที่
กว้าง 4 เมตรยาว
สะดวกของประชาชน 85 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร รวม
พื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า. 340 ตร.
ม. พร้อมป้าย
โครงการ จานวน
1 ชุด
241,200.00 เพื่อการคมนาคมที่
กว้าง 4 เมตร ยาว
สะดวกของประชาชน 90 เมตร หนา
0.15 ม. ไม่มีไหล่
ทาง พื้นที่
ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม.
พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1
ชุด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามเทศ
วัตถุ
ผลผลิต
บัญญัติ
ประสงค์
145,200.00 เพื่อการคมนาคม ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว
ที่สะดวกของ
48 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประชาชน
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว

27.

ก่อสร้างป้ายคสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน

68,700.00

โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายทั่วไป

30,000.00

29.

การบริหารจัดการ โครงการป้องกันและ
บ้านเมืองที่ดี
ปรามปราบการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

30,000.00

30.

การบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อ
บ้านเมืองที่ดี
รถบรรทุกน้าดีเซล
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
การบริหารจัดการ โครงการอบรม
บ้านเมืองที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม

2,200,000.00

32.

การบริหารจัดการ โครงการจัดเก็บภาษี
บ้านเมืองที่ดี
เคลื่อนที่

20,000.00

33.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

28.

31.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ คสล.

30,000.00

4,780,000.00

25 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25
เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 219 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจานวน ๑ ชุด
เพื่อการคมนาคม กว้าง 3 เมตรยาว 4.5 เมตร
ที่สะดวกของ
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชน ประชาชนในตาบล 200 คน
มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
เพื่อเสริมสร้าง พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
การเรียนรู้และ
พัฒนาการ
ทางาน
เพื่อใช้ใน
1คัน
ดาเนินงาน/
โครงการต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร, สมาชิกฯ
คณะผู้บริหาร,
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
สมาชิกสภา ฯ , และประชาชน
พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้างและ
ประชาชนมี
คุณธรรม ,
จริยธรรม
เพื่อพัฒนา
ประชาชนทุกคนที่มี หน้าที่
ประสิทธิภาพใน เสียภาษีต่างๆ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์
เพื่อเป็นสถานที่ กว้าง 15 เมตร ยาว 35
ทากิจกรรม
เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่

โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

ลาดับ
34.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
35.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
36.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
37.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

38.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

โครงการ

น้อยกว่า 525 ตร.ม.

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน
ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน
ก่อสร้างบ่อพักน้าทิ้งค
สล.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน
บูรณะซ่อมแซม ถนน เงินสะสม
คสล. ซอย 3 บ้านยุ้ง
หมู่ที่ 1 ต.บ้านโพธิ์

ก่อสร้างถนน คสล.
เงินสะสม
ซอยสระพระอยู่กรรม
บ้านบูรณะพาณิชย์หมู่
ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์

งบตามเทศ
วัตถุ
บัญญัติ
ประสงค์
190,000.00 เพื่ออานวยความ
สะดวกให้
ประชาชน
657,000.00 เพื่อเป็นสถานที่
รับประทาน
อาหาร
88,400.00 เพื่อเป็นสถานที่
พักน้าเสีย

ผลผลิต
กว้าง 4.10 เมตร ยาว 9.50
เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 38.95 ตร.ม.
กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร
สูง 3.40 เมตร
บอพัก จานวน 3 บ่อพัก

34,900.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 3.50 เมตรยาว 15
ที่สะดวกของ
เมตรหนา 0.15 เมตร รวม
ประชาชน
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
52.50 ตร.มไม่มีหินคลุกไหล่
ทางรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนา
โครงการจานวน
1 ชุด
428,900.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165
ที่สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร และ
ประชาชน
พื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 4.50
ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร รวมพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 664.50 ตาราง
เมตร และลงดินถมปรับ
ระดับ กว้าง 4.60 เมตร ยาว
165 เมตร สูง 0.30 เมตร
ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่
น้อยกว่า 227.70 ลูกบาศก์

เมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา
0.15 เมตร กว้าง 0.30
เมตรสองข้างทางยาวข้างละ
165 เมตร จานวน 14.85
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
แนะนาและป้ายโครงการ
จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
39.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

40.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งที่มา งบตามเทศ
วัตถุ
โครงการ
งบประมาณ
บัญญัติ
ประสงค์
ก่อสร้างรางระบายน้า เงินสะสม
3,404,000.00 เพื่อการคมนาคม
คสล. แบบรางยูและ
ที่สะดวกของ
วางท่อคสล. พร้อมบ่อ
ประชาชน
พักน้า คสล.ซอย
บูรณะร่วมใจ 1 (หน้า
วัดลองตองไปลา
เหมืองยืมชลประทาน)
บ้านบูรณะพาณิชย์
หมู่ที่ 3
บูรณะซ่อมแซม ถนน
คสล. สายทางบ้านวัง
หินไปบ้านเกาะ บ้าน
วังหินหมู่ที่ 5 ต.บ้าน
โพธิ์

เงินสะสม

ผลผลิต

1. ขุดรื้อผิวถนนลาดยาง
พร้อมเทลีนและวางท่อ
ระบายน้า และก่อสร้างบ่อ
พักนู2.
า ก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. แบบรางยู จานวน
4ช่วงรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาล ตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนา
และป้ายโครงการจานวน 1
ชุด
554,100.00 เพื่อการคมนาคม ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร
ที่สะดวกของ
ยาว 50 เมตร หนา 0.15
ประชาชน
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00
เมตร ยาว 120 เมตร หนา
0.15 เมตร รวมพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 850
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.25
เมตร สองข้างทางยาวรวม
ข้างละ 170 เมตร จานวน

41.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
42.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ถนน คสล. เงินสะสม
จากลาเหมือง
ชลประทาน ไปสาย
ฉบ้านวังหินหมู่ที่ 5 ต.
บ้านโพธิ์

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยโนนสลักได บ้าน
วังหินหมู่ที่ 5 ต.บ้าน
โพธิ์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

รวม 12.75 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการจานวน 1 ชุด
1,128,400.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 386
ที่สะดวกของ
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ประชาชน
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,930 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร
กว้าง 0.25 เมตร สองข้าง
ทางยาวข้างละ 386 เมตร
จานวนรวม 28.95 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด

งบตามเทศ
วัตถุ
ผลผลิต
บัญญัติ
ประสงค์
477,400.00 เพื่อให้ประชมคม 1. ลงดินถม กว้าง 4 ม.ยาว
มีการคมนาคมที่ 615 เม. หนาเฉลี่ยลงดินถม
สะดวก
กว้าง 4 เมตร ยาว 615
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
ปริมาตรดินถมก่อนบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.
ม. 2. ลงหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 615 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร
หินคลุกก่อนบดทับแน่นไม่

43.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง เงินสะสม
สายทาง บ้านมะค่า
ถึง บ้านลองตอง

44.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ถนน คสล. เงินสะสม
สายทางบ้านแสนเมือง
หมู่ที่ 7 ไปสายฉ

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

น้อยกว่า 369 ลบ.ม. รวม
พื้นที่ดาเนินการทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนาโครงการ
จานวน 1 ชุด
233,000.00 เพื่อการคมนาคม รื้อผิวจราจรลาดยางที่ชารุด
ที่สะดวกของ
เสียหายออก เทคอนกรีต
ประชาชน
โครงสร้างทดแทนแบ่ง
ออกเป็นการซ่อมแซมเป็น
22 จุด รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการจานวน 1 ชุด
213,400.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตรยาว 73 เมตร
ที่สะดวกของ
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 365
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30
เมตร สองข้างทาง ยาวข้าง
ละ 73 เมตรรวมจานวน
6.57 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

45.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้าน
แสนเมืองหมู่ที่ 7

เงินสะสม

46.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

บูรณะซ่อมแซม ถน
นคสล. ซอยประปา
บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8

เงินสะสม

143,200.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 86
ที่สะดวกของ
เมตรหนา 0.15 เมตร และ
ประชาชน
พื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 1
ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร รวมพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 216 ตารางเมตร
และลงดินถม ปรับระดับ
กว้าง 2.80 เมตร ยาว 86
เมตร สูง 0.30 เมตร
ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่
น้อยกว่า 108.36 ลูกบาศก์
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.15
เมตร สองข้างทางยาวข้าง
ละ 86 เมตร จานวน 7.74
ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาล ตาบล
บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนาโครงการ
จานวน 1 ชุดงบประมาณ
143,200 บาท
67,200.00 เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตรยาว 25 เมตร
ที่สะดวกของ
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ประชาชน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตรและลงดินถม
กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร
สูง 0.10 เมตร ปริมาตรดิน
ถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า
7.50 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีหิน
คลุกไหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย
แนะนาโครงการ จานวน 1
ชุด

ยุทธศาสตร์

ลาดับ
47.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

48.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง เงินสะสม
สายทาง มิตรภาพ ?
พนมวันบ้านมะค่า หมู่
ที่ 6 บ้านหนองบัวหมู่
ที่ 8 และบ้านมะค่า
พัฒนา หมู่ที่ 10
โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้า เงินสะสม
คสล. แบบรางยูพร้อม
บ่อพักน้า คสล. ซอย
จุฬารัตน์บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8

งบตามเทศ
วัตถุ
ผลผลิต
บัญญัติ
ประสงค์
169,600.00 เพื่อการคมนาคม ขุดรื้อผิวจราจรลาดยางที่
ที่สะดวกของ
ชารุดเสียหายออก เท
ประชาชน
คอนกรีตโครงสร้างทดแทน
แบ่งออกเป็นการซ่อมแซม
เป็น 10 จุด รวมพื้นที่
ซ่อมแซมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
299.75 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายแนะนาโครงการ
จานวน 1 ชุด
1,233,000.00 เพื่อการคมนาคม ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบาย
ที่สะดวกของ
น้า คสล.แบบรางยูริมใน
ประชาชน
กว้าง 0.40เมตร ลึก 0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว3
เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
และก่อสร้างบ่อพักน้า คสล.
จานวน 1 บ่อพัก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ช่วงที่ 2
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบรางยู ริมในกว้าง 0.40
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 295 เมตร
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเสริม
ความแข็งแรงเมตร และ

ก่อสร้างบ่อพักน้า คสล.
ขนาด 0.60 x0.60 x1.00
เมตร จานวน 1บ่อพัก
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
49.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง ราง
ระบายน้าคสล.
แบบรางยูจาก รพ.
สต.มะค่าไปวัด
หนองบัวบ้านหนอง
บัวหมู่ที่ 8

แหล่งที่มา งบตามเทศ
วัตถุ
งบประมาณ
บัญญัติ
ประสงค์
เงินสะสม
1,095,300.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก
ของ
ประชาชน

ผลผลิต
1. ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แบบรางยู2. ขุดลอกพร้อมทา
ความสะอาดรางระบายน้า3. ขุด
รื้อพื้น คสล.ทางเข้าบ้าน 4.
ยกระดับฝารางระบายน้า ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับ
ถนนลาดยาง 5. ซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็กเดิมที่ชารุด
จานวน 25 ฝา 6. ขุดรื้อพร้อม
ขนทิ้งถนนคสล. 7. ขุดรื้อพร้อม
ขนทิ้ง ถนนลาดยาง8. ก่อสร้าง
บ่อพักน้า 9. วางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น 3 รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย

50.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

บูรณะซ่อมแซม
ถนนคสล. ซอย 9
บ้านมะค่าพัฒนา
หมู่ที่ 10

51.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. เงินสะสม
ซอยบ้านนายเหลือ
บ้านมะค่าพัฒนา
หมู่ที่ 10

ยุทธศาสตร์

ลาดับ
52.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เงินสะสม

แนะนาและป้ายโครงการ
จานวน 1 ชุด
83,400.00 เพื่อการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร
คมนาคมที่ หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
สะดวก
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 125
ของ
ตารางเมตรไม่มีหินคลุกไหล่ทาง
ประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ พร้อม
ป้ายโครงการจานวน 1 ชุด
307,800.00 เพืูอการ
ช่วงที่1กว้าง 3 เมตร ยาว 133
คมนาคมที่ เมตร หนา 0.15 เมตร และ
สะดวก
พื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 1 ตาราง
ของ
เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2
ประชาชน กว้าง 2.50 เมตรยาว 51 เมตร
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 527.50
ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.15
เมตร สองข้างทางทั้ง 2 ช่วง
ยาวรวมข้างละ 184 เมตร
จานวน 8.28 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนา
โครงการ จานวน 1 ชุด

แหล่งที่มา งบตามเทศ
งบประมาณ
บัญญัติ
ก่อสร้างถนน คสล. เงินสะสม
1,597,800.00
ซอยบัวชมพู (ทาง
ไป อสมท.) บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8
โครงการ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน

ผลผลิต
คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว
530 เมตร หนา0.15 เมตร
และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม 4
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

53.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย
ทาง บ้านมะค่า ?
บ้านลองตอง

54.

การบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อ
บ้านเมืองที่ดี
โปรแกรมระบบ
บัญชี ค่าน้าประปา

55.

การบริหารจัดการ จัดซื้อโปรแกรม
บ้านเมืองที่ดี
ระบบบริหารงาน
ขยะมูลฝอย

56.

การบริหารจัดการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
บ้านเมืองที่ดี
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่
ยาว

เงินสะสม

201,800.00 เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน

20,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน
20,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน
46,000.00 เพื่อช่วยใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

รวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 2,654 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร
กว้าง 0.50 เมตร สองข้างทาง
ยาวรวมข้างละ 530 เมตร
จานวนรวม 79.50 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนาโครงการ จานวน
1 ชุด
ขุดรื้อผิวจราจรลาดยางที่ชารุด
เสียหายออก เทคอนกรีต
โครงสร้างทดแทนแบ่ง
ออกเป็นการซ่อมแซมเป็น 22
จุด รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายแนะนาโครงการจานวน 1
ชุด
โปรแกรมระบบบัญชี ค่า
น้าประปา

โปรแกรมระบบบริหารงาน
ขยะมูลฝอย

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่ยาว
จานวนอ2 เครื่อง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จานวนเงิน 17,122,274 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน
35 โครงการ จานวนเงิน 10,032,874 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

2
1
1
5
5
2
8
19
43

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
148,290.00
2
60,860.00
1
13,150.00
1
858,205.50
5
1,937,398.00
5
38,102.00
2
2,290,668.00
8
11,775,600.00
11
17,122,273.50
35

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
148,290.00
60,860.00
13,150.00
764,605.50
1,481,398.00
38,102.00
2,283,468.00
5,243,000.00
10,032,873.50

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

2

3

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนา
การท่องเที่ยว

ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มจักสาน
กลุ่มตีมีด กลุ่มกัก
กระเป๋าฯลฯ)

โครงการวันสงกรานต์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

400,000.00

25,000.00

100,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

4,950.00 ใบสั่งจ้าง 084/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
21,000.00 ใบสั่งจ้าง 083/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)
105,000.00 สัญญาจ้าง 16/2561
(หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ)
6,150.00 ใบสั่งซื้อ 174/2561
(น.ส.นพวงศ์ ถมโพธิ์)

3,740.00 ใบสั่งซื้อ 173/2561 (ร้านสุนิษา)
450.00 ใบสัง่ จ้าง 091/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
7,000.00 ใบสั่งจ้าง 090/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)
3,948.00 ใบสั่งซื้อ 126/2561
(หจก.เอวีโปรดักส์))
800.00 ใบสั่งซื้อ 125/2561

วันที่เซ็นสัญญา

04/06/2561

04/06/2561
05/06/2561
26/06/2561

26/06/2561
26/06/2561
26/07/2561
03/04/2561
03/04/2561

4

5

ลาดับ

6

7

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

30,000.00

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

โครงการ

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกัน ป้องกัน
โรคมื้อเท้าปาก

250,000.00

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

75,000.00

25,000.00

(น.ส.สาเริง ทองสุทธิ์)
2,250.00 ใบสั่งซื้อ 173/2561
(ร้านเอส พี วอเตอร์สโตร์)
53,862.00 ใบสั่งจ้าง 067/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
1,500.00 ใบสั่งซื้อ 185/2561
(ร้านเอสพี วอเตอร์)

03/04/2561
03/04/2561
08/08/2561

400.00 ใบสั่งซื้อ 186/2561
(นางสาเริงทองสุทธิ์)
10,800.00 ใบสั่งจ้าง 095/2561
(นายประยูรงอกโพธิ์)
450.00 ใบสั่งจ้าง 096/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
1,000.00 ใบสั่งซื้อ 153/2561
(บ.เกณิกา)

18/07/2561

700.00 ใบสั่งซื้อ 104.1/2561
(บ.เกณิกา)
90,000.00 ใบสั่งซื้อ 104/2561
(องค์การเภสัชกรรม)
22,500.00 ใบสั่งซื้อ 103/2561
(สหกรณ์บริการสาธารณสุข)

16/03/2561

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

300.00 ใบสั่งจ้าง 065/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
74,550.00 ใบสั่งซื้อ 107/2561
(สหกรณ์บริการสาธารณสุขฯ)
351.00 ใบสั่งจ้าง 088/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
7,344.50 ใบสั่งซื้อ 172/2561
(หจก.เอวีโปรดักส์))
6,000.00 ใบสั่งซื้อ 171/2561

18/07/2561
18/07/2561
30/05/2561

16/03/2561
13/03/2561

วันที่เซ็นสัญญา

20/03/2561
20/03/2561
26/06/2561

27/07/2561
26/06/2561

8

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการชราสุขใจ
สูงวัยแข็งแรง

450,000.00

42,000.00
585.00
96,000.00
3,275.00

9

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

420,000.00

93,600.00
20,000.00

(หจก.เอวีโปรดักส์))
ใบสั่งจ้าง 041/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)
ใบสั่งจ้าง 042/2561
(นายปฐมปานกระทอน)
ใบสั่งจ้าง 043/2561
(หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ)
ใบสั่งซื้อ 068/2561
(หจก.โปรดักส์ฯ)
b00030/61
คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6

20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
20,000.00 คณะกรรมการชุมชนบัวทองบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8
20,000.00 คณะกรรมการชุมชนบัวเงิน
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
20,000.00 คณะกรรมการชุมชนบัวชมพู
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านลองตอง หมู่ที่ 9
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2 บ้
านลองตอง หมู่ที่ 9
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านมะค่าพัฒน หมู่ที่ 10

22/01/2561
22/01/2561
22/01/2561
22/01/2561
22/01/2561
28/02/2561

28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
13/03/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

10

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

11

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

เงินอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

โครงการอบรม
ศีลธรรมจริยธรรม
ของคุณหนู
โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์เด็ก
เล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์

10,000.00

1,065,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ที่ 10

28/02/2561

20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านยุ้ง หมู่ที่ 6
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านโตนด หมู่ที่ 1
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านโตนดหมู่ที่ 2
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 1
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4
20,000.00 คณะกรรมการชุมชน 2
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5
450.00 ใบสั่งจ้าง 093/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)

28/02/2561

463,600.00 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2561
(นางศิรภัสสร เนาว์วันเทียะ)

02/10/2560

54,060.00 ใบสั่งจ้าง 066/2561
(นางศิรภัสสร เนาว์สันเทียะ)
184,000.00 ค.174/2561 (รร.บ้านลองตอง)
39,000.00 ค.174/2561 (รร.บ้านหนองบัว)

30/03/2561

28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
28/02/2561
27/06/2561

27/11/2560
27/11/2560

93,000.00 ค.174/2561 (รร.บ้านมะค่า)
171,000.00 ค.174/2561
(รร.ตาบลบ้านโพธิ)์
39,000.00 ค.401/2561
(รร.บ้านหนองบัว)

ลาดับ

12

13

14

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการ

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์เด็ก
เล็กพนมวัน/
โรงเรียนในเขต
ตาบลบ้านโพธิ์

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตตาบลบ้านโพธิ์
5 แห่ง

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

1,250,000.00

70,000.00

25,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

27/11/2560
27/11/2560
26/01/2561

วันที่เซ็นสัญญา

135,000.00 1/2561
(สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว)

02/10/2560

225,000.00 2/2561
(สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว)
444,000.00 3/2561(สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว)
2,250.00 ใบสั่งซื้อ 061/2561
(ร้านเอส พี วอเตอร์)
600.00 ใบสั่งซื้อ 062/2561
(นางสาเริง ทองสุทธิ์)
10,902.00 ใบสั่งซื้อ 063/2561
(ร้านเอวี โปรดักส์)
9,000.00 ใบสั่งซื้อ 064/2561
(หุ้นส่วนสามัญ ปัญญาพาณิชย์)
30,000.00 ใบสั่งจ้าง 036/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
4,536.00 ใบสั่งจ้าง 037/2561
(นางลักษณ์ ประกอบกิจ)
12,000.00 b00027/61
5,000.00 โรงเรียนบ้านลองตอง

02/10/2560
02/11/2560
09/01/2561
09/01/2561
09/01/2561
09/01/2561
09/01/2561
09/01/2561
10/01/2561
06/06/2561

15

การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

60,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,646.00

โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านมะค่า
ใบสั่งจ้าง 031/2561
(นางลักษณ์ ประกอบกิจ)

560.00 ใบสั่งซื้อ 040/2561
(นางสาเริง ทองสุทธิ์)
8,765.00 ใบสั่งซื้อ 048/2561
(หจก.โปรดักส์ฯ)
1,800.00 ใบสั่งซื้อ 121/2561
(ร้านเอส พี วอเตอร์สโตร์)
560.00 ใบสั่งซื้อ 122/2561
(น.ส.สาเริง ทองสุทธิ์)
4,860.00 ใบสั่งซื้อ 123/2561
(หจก.เอวีโปรดักส์ เซนเตอร์)
5,138.00 ใบสั่งจ้าง 068/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)

ลาดับ

16

17

18

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
สังคม

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน

โครงการ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหามหาราชินี

ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
เหมืองตาจุ้
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓
ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

100,000.00

44,400.00

513,400.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

3,400.00 ใบสั่งจ้าง 102/2561
(ร้านตุ๊กดอกไม้)

23/05/2561
23/05/2561
23/05/2561
26/12/2560

26/12/2560
26/12/2560
03/04/2561
03/04/2561
03/04/2561
03/04/2561

วันที่เซ็นสัญญา

06/08/2561

2,673.00 ใบสั่งจ้าง 103/2561
06/08/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
4,700.00 ใบสั่งซื้อ 202/2561
06/08/2561
(หจก.เอวีโปรดักส์ เซ็นเตอร์)
40,000.00 20/2561
27/09/2561

464,000.00 18/2561

25/09/2561

19

20

21

22

23

24

25

ลาดับ

โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ศาลตาปู่
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายสนอง น้อยหมื่น
ไวย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นางนุ่ม บ้านมะค่าพัฒนา
หมู่ที่ 10
โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายทั่วไป

145,200.00

130,000.00 22/2561

27/09/2561

450.00 ใบสั่งจ้าง 039/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
21,000.00 ใบสั่งจ้าง 040/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)
3,600.00 b00028/61
21,000.00 ใบสั่งจ้าง 049/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)

15/01/2561

15/01/2561
15/01/2561
05/02/2561

450.00 ใบสั่งจ้าง 050/2561
05/02/2561
(นายปฐม ปานกระทอน)
2,200,000.00 2,140,000.0 สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2561 15/06/2561
0 (หจก.ดับเบิลยูเอ็มวูห์ฮา
เบนด์ )
30,000.00
450.00 ใบสั่งจ้าง 064/2561
25/12/2560
(นางลักษณ์ ประกอบกิจ)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
น้าดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการ

27/09/2561

30,000.00

การบริหาร
โครงการจัดเก็บภาษี
จัดการบ้านเมือง เคลื่อนที่
ที่ดี

ยุทธศาสตร์

220,000.00 21/2561

30,000.00

การบริหาร
โครงการป้องกันและปราม
จัดการบ้านเมือง ปราบการทุจริตในการ
ที่ดี
ปฏิบัติงาน

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

241,200.00

20,000.00

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

13,020.00 ใบสั่งจ้าง 029/2561
(นางสุมาลี พยุงกลาง)
3,600.00 b00021/61
1,098.00 ใบสั่งจ้าง 033/2561
(นางลักษณ์ประกอบกิจ)

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

26/12/2560
26/12/2560
04/01/2561

วันที่เซ็นสัญญา

26

27

28

29

30

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

31

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

32

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

33

34

35

36

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์คสล.
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
บูรณะซ่อมแซม ถนน คสล.
ซอย 3 บ้านยุ้งหมู่ที่ 1 ต.
บ้านโพธิ์
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สระพระอยู่กรรม
บ้านบูรณะพาณิชย์
หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. แบบรางยูและวาง
ท่อคสล. พร้อมบ่อพักน้าค
สล.ซอยบูรณะร่วมใจ 1
(หน้าวัดลองตองไปลา
เหมืองยืมชลประทาน)บ้าน
บูรณะพาณิชย์
หมู่ที่ 3
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน
หมู่ที่ 5 ต.บ้านโพธิ์
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
ทาง บ้านมะค่า ถึง
บ้านลองตอง
ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย
ทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
ไปสายฉ
ก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง
หมู่ที่ 7
บูรณะซ่อมแซม ถนนคสล.
ซอยประปา บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8

4,780,000.00

3,930,000. 17/2561

14/09/2561

190,000.00

187,000.00 23/2561

28/09/2561

657,000.00

548,000.00 19/2561

27/09/2561

เงินสะสม

34,900.00

34,000.00 ใบสั่งจ้าง 020/2561(หจก.
โคราชดารงค์บริการ)

01/12/2560

เงินสะสม

428,900.00

409,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2561
(หจก.โคราชดารงค์บริการ)

30/01/2561

เงินสะสม

3,404,000.00

3,200,000. 14/2561

08/05/2561

เงินสะสม

477,400.00

460,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561
(หจก.โคราชดารงค์บริการ)

25/12/2560

เงินสะสม

233,000.00

24/01/2561

เงินสะสม

213,400.00

เงินสะสม

143,200.00

เงินสะสม

67,200.00

177,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561
(หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น)
207,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561
(หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น)
136,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561
(หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น)
65,000.00 ใบสั่งจ้าง 022/2561(หจก.
โคราชดารงค์บริการ)

19/12/2560

19/12/2560

08/12/2560

37

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างและปรับปรุง ราง
ระบายน้าคสล.แบบรางยู
จาก รพ.สต.มะค่าไปวัด
หนองบัวบ้านหนองบัวหมู่
ที่ 8

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

38

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

39

40

41

42

43

เงินสะสม

1,095,300.00

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

บูรณะซ่อมแซมถนนคสล. เงินสะสม
ซอย 9 บ้านมะค่าพัฒนา
หมู่ที่ 10
ก่อสร้างถนนคสล. ซอย
เงินสะสม
บ้านนายเหลือ
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย เงินสะสม
ทาง บ้านมะค่า ถึง
บ้านลองตอง
โครงการจัดซื้อโปรแกรม
ระบบบัญชี ค่าน้าประปา

1,013,600. 24/2561

วงเงินตาม
สัญญา

28/09/2561

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

83,400.00

80,000.00 ใบสั่งจ้าง 023/2561
(หจก.โคราชดารงค์บริการ)

09/12/2560

307,800.00

280,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561
(หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น)
195,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561
(หจก.โคราชดารงค์บริการ)

24/01/2561

20,000.00

20,000.00 ใบสั่งซื้อ 143/2561 (บ.
สยามโลคอล อินโนเวชั่น))

07/05/2561

จัดซื้อโปรแกรมระบบ
บริหารงานขยะมูลฝอย

20,000.00

20,000.00 ใบสั่งซื้อ 143/2561 (บ.
สยามโลคอล อินโนเวชั่น)

07/05/2561

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer
แบบแคร่ยาว

46,000.00

46,000.00 ใบสั่งซื้อ 143/2561 (บ.
สยามโลคอล อินโนเวชั่น)

07/05/2561

201,800.00

15/02/2561

ช.ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2561 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ สามารถแจ้งให้เทศบาลตาบลบ้านโพธิท์ ราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายชัยศิริศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

15 1,540,000.00
3
230,000.00
5
550,000.00
23 2,735,200.00
19 7,735,000.00
21 13,305,000.00
25 5,291,000.00
56 42,064,200.00

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

2
1
1
9
5
4
8
26

งบประมาณ

425,000.00
100,000.00
30,000.00
1,470,000.00
2,420,000.00
435,000.00
2,396,000.00
18,101,500.00

ลงนามสัญญา
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

2 148,290.00
1
60,860.00
1
13,150.00
5 858,205.50
5 1,937,398.00
2
38,102.00
8 2,290,668.00
19 11,775,600.00

เบิกจ่าย

100%

จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

2 148,290.00
1 60,860.00
1 13,150.00
5 764,605.50
5 1,481,398.00
2 38,102.00
8 2,283,468.00
11 5,243,000.00

2 148,290.00
1 60,860.00
1 13,150.00
4 622,745.50
3 1,064,110.00
2 38,102.00
6 2,248,548.00
11 5,243,000.00

