รายงานการติดตามการดาเนินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
โครงการที่นาไปสูการปฏิบัติ และผลการดาเนินงาน
งบประมาณ

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน
1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ซอยบ้านนางเฉย หมู่ที่ 8
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในต่าบลบ้านโพธิ์ จ่านวน 13 จุด
2 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 (หลังโรงเรียนมหิศราธิบดี) ตอนที่ 2 บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล่าเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ ตอนที่ 2
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
ด้านทิศตะวันตกของอาคาร อเนกประสงค์บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
ด้านทิศใต้และด้าน ทิศตะวันออกของอาคาร อเนกประสงค์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
6 ก่อสร้างลานกีฬา คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ 6
7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ (หน้าบ้านป้าทวี) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7
8 โครงการปรับปรุงป้ายซอยและป้ายชุมชน เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
9 ก่อสร้างราวกันตกคลองเปรม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
10 ก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
11 โครงการก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุ เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์

ตามแผนพัฒนา
( บาท )

งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย
( บาท )

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

29,105

29,105 โอนตั้งรายการใหม่

1,246,000
404,000
1,677,000

1,246,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
404,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
1,677,000 เทศบัญญัตติ ่าบล

441,000

441,000 เทศบัญญัตติ ่าบล

332,000

332,000 เทศบัญญัตติ ่าบล

842,000
1,720,000
200,000
57,700
560,000
465,000

842,000
1,720,000
200,000
57,700
560,000
465,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน อยู่ระหว่าง

ยังไม่

ยกเลิก

การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

เทศบัญญัตติ ่าบล
เทศบัญญัตติ ่าบล
โอนตั้งรายการใหม่ 
โอนตั้งรายการใหม่ 
โอนตั้งรายการใหม่
โอนตั้งรายการใหม่



-

กองช่าง



-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง



-

กองช่าง

-

กองช่าง











ผลการเบิกจ่าย ส่วนฯ/กอง
งบประมาณ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบ

198,000
53,000

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
( บาท )

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
12 ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา 1 หมู่ที่ 8 ไปซอยเอกรัฐ หมู่ที่ 9
1,596,000
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
13 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 9 ไปซอยประทุมบูรพา หมู่ที่ 8
3,236,000
บ้านลองตอง หมู่ที่ 9
2. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
25,000
แผนงาน : แผนงานการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
380,000
3. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว
แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการวันสงกรานต์
100,000
4. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์
68,000
เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
30,000
2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
30,000
แผนงาน : แผนงานการเกษตร
1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
30,000
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2 โครงการรักน้่า รักป่า รักษาแผ่นดิน
20,000

งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย
( บาท )

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน อยู่ระหว่าง

ยังไม่

ยกเลิก

การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ส่วนฯ/กอง
งบประมาณ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบ

1,596,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



กองช่าง

3,236,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



กองช่าง

25,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

380,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

100,000

เทศบัญญัตติ ่าบล



- กองการศึกษา

68,000 โอนตั้งรายการใหม่



-

30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล




ส่านักปลัด

18,220 กองสาธารณสุขฯ
- กองสาธารณสุขฯ

30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

20,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

5. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท่างานช่วงปิดภาคเรียน
5. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงาน : แผนงานการศึกษา
1 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
3 ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตต่าบลบ้านโพธิ์
4 ค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตต่าบลบ้านโพธิ์
5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคุณหนู
6. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก
2 โครงการป้องกันโรคติดต่อ ภายในโรงเรียน
3 โครงการยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ต่าบลบ้านโพธิ์
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้น่าชุมชน
และเครือข่ายผู้น่าสุขภาพในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6 เงินอุดหนุนส่าหรับการด่าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด่าริดา้ นสาธารณสุข
แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
2 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
( บาท )

340,000

งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย
( บาท )

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน อยู่ระหว่าง

ยังไม่

ยกเลิก

การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

340,000 โอนตั้งรายการใหม่ 

ผลการเบิกจ่าย ส่วนฯ/กอง
งบประมาณ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบ

21,300

ส่านักปลัด

676,000
312,530
1,300,000

676,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
312,530 เทศบัญญัตติ ่าบล
1,300,000 เทศบัญญัตติ ่าบล





389,457 กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ
352,997 กองการศึกษาฯ

2,104,000
70,000
10,000

2,104,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
70,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
10,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



952,880 กองการศึกษาฯ
64,920 กองการศึกษาฯ

เทศบัญญัตติ ่าบล
เทศบัญญัตติ ่าบล
เทศบัญญัตติ ่าบล
เทศบัญญัตติ ่าบล
เทศบัญญัตติ ่าบล






กองการศึกษาฯ

82,183.30
57,610
76,585
9,510

220,000
25,000
60,000
84,500
13,500

220,000
25,000
60,000
84,500
13,500

420,000

420,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



- กองสาธารณสุขฯ

50,000
200,000

50,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
200,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



- กองการศึกษาฯ
199,286 กองการศึกษาฯ








กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

7. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจัดงาน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
5 โครงการจัดพิธีทางศาสนา ขึ้นส่านักงานแห่งใหม่
7. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล
2 โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น
3 โครงการป้องกันเด็กจมน้่า
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน : แผนงานงบกลาง
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
8. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน
2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
( บาท )

งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย
( บาท )

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน อยู่ระหว่าง

ยังไม่

ยกเลิก

การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ส่วนฯ/กอง
งบประมาณ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบ

30,000

30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

70,000

70,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

70,000
30,000
60,000

70,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
60,000 โอนตั้งรายการใหม่ 




33,500

ส่านักปลัด
ส่านักปลัด
ส่านักปลัด

60,000
10,000
25,000

60,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
10,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
25,000 เทศบัญญัตติ ่าบล




34,939
-

ส่านักปลัด
ส่านักปลัด
ส่านักปลัด

100,000

100,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

3,500,000
13,800,000
36,000

3,500,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
13,800,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
36,000 เทศบัญญัตติ ่าบล

30,000
25,000
200,000

30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
25,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
200,000 เทศบัญญัตติ ่าบล







1,692,000 ส่านักปลัด
5,828,700 ส่านักปลัด
12,000 ส่านักปลัด





-

ส่านักปลัด
ส่านักปลัด
กองคลัง

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

8. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป
4 โครงการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน
5 โครงการลดขั้นตอนระยะเวลาท่างาน
6 โครงการให้บริการในช่วงเวลาพัก กลางวันและวันหยุดราชการ
8. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น่าชุมชน ผู้น่าหมู่บ้านและประชาชน
เพื่อพัฒนาการท่างานแบบมีส่วนร่วม
2 โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น
3 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป
รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ/แผนงาน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
( บาท )

งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย
( บาท )

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน อยู่ระหว่าง

ยังไม่

ยกเลิก

การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ส่วนฯ/กอง
งบประมาณ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบ



-

ส่านักปลัด
ส่านักปลัด
ส่านักปลัด

380,000 เทศบัญญัตติ ่าบล



-

ส่านักปลัด

20,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
30,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
37,900,335




31

-

ส่านักปลัด
ส่านักปลัด
ส่านักปลัด

20,000
-

20,000 เทศบัญญัตติ ่าบล
- ไม่ใช้งบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมาณ

380,000
20,000
30,000
30,000
37,900,335




9

17

2

10,077,087.56

