รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ๒๕๕๘

เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

ตามที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยดาเนินการตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
92,017,375.76 บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 6,454,650.00 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น
98,472,025.76 บาท
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แผนแสดงผลการดาเนินงานรายรับ – รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
งบรายรับ
รายการ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพความพิการ
- เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินสวัสดิการและบานาญ (ถ่ายโอน)
- เงินเดือน/ค่าจ้าง (ถ่ายโอน)
- เพื่อพัฒนาประเทศ
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
- ค่าใช้จ่ายสาหรับอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บาบัด
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ
720,000.00
1,884,000.00
1,413,500.00
225,500.00
56,257,000.00
32,000,000.00
92,500,000.00

รายรับจริง
920,573.81
2,408,846.00
1,558,267.25
378,331.40
49,737,951.80
30,595,518.00
85,599,488.26
13,222,800.00
2,352,800.00
466,200.00
9,600.00
74,910.00
1,262,508.00
35,000.00
25,000.00
17,530,418.00
103,129,906.26

งบรายจ่าย
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
3,616,930.00
3,072,000.00
30,145,560.00
3,210,700.00
10,079,600.00
9,867,800.00
1,215,600.00
242,900.00
8,596,900.00
4,223,830.00
5,728,180.00
80,000,000.00

รายจ่ายจริง
3,310,696.88
3,065,657.00
25,327,133.00
2,580,648.50
8,604,352.53
9,197,044.71
1,166,950.41
240,900.00
8,536,374.86
4,055,022.00
5,651,362.12
71,736,142.01
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งบรายจ่าย(ต่อ)
รายการ
ประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพความพิการ
- เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.
- เงินสวัสดิการและบานาญ (ถ่ายโอน)
- เพื่อพัฒนาประเทศ
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
- ค่าใช้จ่ายสาหรับอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บาบัด
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายจ่ายจริง
13,222,800.00
2,352,800.00
466,200.00
81,600.00
74,910.00
908,000.00
35,000.00
25,000.00
17,175,910.00
88,912,052.01
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แผนแสดงผลการดาเนินงานรายรับ – รายจ่าย งบเฉพาะการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
งบรายรับ
รายการ
ค่าจาหน่ายน้าจากมาตรวัดน้า
ค่าเช่ามาตรวัดน้า
ค่าจาหน่ายมาตรวัดน้า
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้า
ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการ
ค่าปรับผิดสัญญา
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ
2,700,000.00
120,000.00
120,000.00
48,000.00
17,000.00
15,000.00
1,000,000.00

รายรับจริง
2,812,511.00
181,860.00
129,000.00
54,600.00
3,300.00
90,614.68
1,000,000.00

4,020,000.00
-

4,271,885.68
4,271,885.68

ประมาณการ
60,400.00
480,000.00
1,189,600.00
1,800,000.00
490,000.00
4,020,000.00
-

รายจ่ายจริง
60,400.00
32,514.30
939,381.26
1,799,528.19
273,500.00
3,105,323.75
-

งบรายจ่าย
รายการ
งบกลาง
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

3,105,323.75
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของถ้องถิ่นในทุกๆด้าน และจัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ

โครงการ

๑

โครงการจั ด งานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม )
โครงการจัดการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพพนั ก งานเทศบาล ผู้ บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการประชาคม
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เ งิ น อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู้ เ รี ย น
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการค่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพื่อการส่งเสริ มสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
เงินอุดหนุนโครงการเลี้ยงเห็ดนางฟูา โรงเรียนบ้านหนองพลวง
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการเด็ ก ไทยใส่ ใ จดนตรี ไ ทย โรงเรี ย นบ้ า น
หนองพลวง
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ 33 ประจาปี 2558
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล
ค่ า สมทบกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
เงินสารองจ่าย
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา
เงินอุดหนุนสาหรับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินเดือน(ฝุายการเมือง)
เงินเดือน(ฝุายประจา)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ใช้งบประมาณ
48,279.45

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๔๙,002.๐๐

สานักปลัด

599,840.๐๐

สานักปลัด

4,238.๐๐
33,380.41
1,662.๐๐
๑๑๓,๑๐๐.๐๐
200,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

40,000.00

สานักปลัด

60,000.00

สานักปลัด

50,000.00
50,๐๐๐.๐๐

สานักปลัด
สานักปลัด

130,000.00

สานักปลัด

87,060.38
1,210,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด

477,221.00
458,392.50
12,250.00
1,000,000.00
23,500.00
3,065,657.00
25,327,133.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
ทุกกอง
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๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ (ต่อ)
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของถ้องถิ่นในทุกๆด้าน และจัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ

โครงการ

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์
หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์
หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวง
พัฒนา หมู่ที่ 11
โครงการปรั บปรุ งต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบึง
แสนสุขพัฒนา บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7
โครงการศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ หรื อ การจ้ า งของ
องค์การบริการส่วนตาบลระดับอาเภอ และศูนย์บริการข้อมูล
ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดซื้อตู้นิรภัย
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

20,382,045.74
1,166,950.41
102,600.00
347,000.00

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับขาว
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

320,000.00

กองช่าง

691,500

กองช่าง

566,808.29

กองช่าง

15,000.00

กองคลัง

40,000.00
38,400.00
25,000.00
7,864.40

กองคลัง
กองช่าง /
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด

7,000.00
50,000.00
40,000.00

กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทางานของ
เทศบาล
ลาดับ
๑

โครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ใช้งบประมาณ
52,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
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๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๒.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพ
ที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ
โครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด
โครงการคนรุ่นใหม่หลีกไกลยาเสพติด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray)
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

ใช้งบประมาณ
39,948.20
๔๐,๐๐๐.๐๐
232,500.๐๐
๔,807.24
๑,0๐๐,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการทางานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
๑

โครงการ
โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตาบลโพธิ์กลาง

ใช้งบประมาณ
๒๐,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
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๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับ
ก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

โครงการ
โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โครงการสองวัยสายใยรัก
โครงการพัฒนาสู่อาเซียน

ใช้งบประมาณ
๒,112,317.12
176,640.๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

๔๙,480.65
๑,995.๐๐
๔,728,๐๐๐.๐๐
15,760.00
29,543.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

๓.๒ แนวทางการพัฒนา รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

โครงการ
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาหบูชา
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
โครงการเทิดทูนพระคุณแม่
โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

192,466.00
27,080.00
ไม่ใช้งบประมาณ
473,230.00
2,000.00
4,900.00
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๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น
วัยทางานและวัยชรา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

โครงการ
โครงการค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบลโพธิ์กลาง
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการแสงธรรมส่องทาง
โครงการร้อยรักดวงใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ ประจาปี 2558
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นาชุมชน
คณะกรรมการชุมชน องค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ใช้งบประมาณ
50,000.00
100,000.00
ไม่ใช้งบประมาณ
683,970.00
150,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

12,775,800.00 กองสวัสดิการสังคม
2,297,900.00 กองสวัสดิการสังคม
600,000.00 กองสวัสดิการสังคม
30,000.00

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

11
๔.๔ แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้า
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ปี ๒๕๕8
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ปูองกันไฟปุา
โครงการจัดซื้อปั๊มดูดโคลน

ใช้งบประมาณ
10,000.00
223,930.00
14,439.20

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

19,755.80

สานักปลัด

40,500.00

สานักปลัด

๔.๕ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน อปพร. ให้ทางานอย่างมีคุณภาพ
ลาดับ
๑

โครงการ
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

ใช้งบประมาณ
๒๕1,308.35

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
๕.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
เอกชน หน่วยงานของรัฐ
ลาดับ
๑

โครงการ
โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
50,000.00 กองสวัสดิการสังคม
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๖.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
๖.๒ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เกษตร
อินทรีย์
ลาดับ

โครงการ

ใช้งบประมาณ

๑

โครงการอบรมขยายพันธุ์ไม้ผล

49,385.00

๒

โครงการอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

49,580.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง บูรณาการ
การบริหารจัดการดิน น้า ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี
ลาดับ

โครงการ

ใช้งบประมาณ

๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

457,500.00

๒

โครงการสร้างพลังชุมชนลดปัญหาขยะมูลฝอย

50,000.00

๓

โครงการรวมพลังจัดการน้าเสียในครัวเรือน

50,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๘.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา
แหล่งน้า คลองน้า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ลาดับ

โครงการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งขนาด ๒ แรงม้า๓ เฟส
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ขนาด๓ แรงม้า๓ เฟส
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบบาดาลขนาด๑.๕แรงม้า๑ เฟส
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบบาดาล ขนาด๒ แรงม้า ๓ เฟส
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบบาดาล ขนาด๓ แรงม้า ๓ เฟส
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กรูปทรง
ถ้วยแชมเปญ) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กรูปทรง
ถ้วยแชมเปญ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4

๗

ใช้งบประมาณ
22,๐๐๐.๐๐
79,5๐๐.๐๐
75,๐๐๐.๐๐
27,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๔54,000.๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

454,000.00

กองช่าง
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
๘.๒ แนวทางการพัฒนา การจัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าและทางระบายน้า และการ
ปรับปรุงบารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ลาดับ

โครงการ

๑

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตาบลโพธิ์กลาง
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด 0.40 เมตร ภายในซอย
ชัย โชค ชุมชนโพธิ์ทรงธรรม บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ระหว่างซอย 9 เชื่อมซอย 13
ชุมชนคนรักษ์หนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศุกรินทร์ ชุมชนหนองไผ่
ประชารักษา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสองพี่น้อง ชุมชนวัดหนองไผ่
รวมใจ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางอรัญญา
ชุมชนหนองไผ่สามัคคี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์
ชุมชนหนองพลสงน้อย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนสุกใส (ทางโค้ง)
ชุมชนหนองพลวงน้อย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมจิตร อนันตะ
ชุมชนคนหนองพลวง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจาลอง กลับผินไผ่
ชุมชนคนหนองพลวง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางพอใช้ กล้าแข็ง
ชุมชนคนหนองพลวง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังสถานีอนามัย
ชุมชนหนองพลวงมะนาวสามัคคี บ้านหนองพลวงมะนาว
หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสระน้า บ้านหนองพุดซา
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน ร.ต.วิเชียร
บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดและขยาย
ไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยเทพทัต 15
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยบ้านนายเงิน พิมพ์กิ่ง
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ใช้งบประมาณ
317,900.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

233,800.00

กองช่าง

412,800.00

กองช่าง

235,100.00

กองช่าง

210,000.00

กองช่าง

256,000.00

กองช่าง

154,000.00

กองช่าง

267,500.00

กองช่าง

49,500.00

กองช่าง

113,500.00

กองช่าง

95,600.00

กองช่าง

514,000.00

กองช่าง

68,000.00

กองช่าง

113,000.00

กองช่าง

681,800.00

กองช่าง**

116,943.38

กองช่าง

14

ลาดับ

โครงการ

๑๗

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเหล็ก (หน้าวัดบึงแสนสุข)
ชุมชนศรีสมบูรณ์ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายใน
หมู่บ้านสวัสดิการ 1 ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 2
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10
โครงการอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างไฟฟูาส่องสว่างสามแยกหนองไผ่ – ตลาด ช.2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางจาก
สี่แยกตลาดหนองปรือ - สระน้าหนองปรือ
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิฆเณศ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
บริเวณสระน้าหนองไผ่ ถึง แยกศาลา ศสมช. บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
บริเวณหน้าท่อเหลี่ยมสระน้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. จากประตูค่ายสุรนารี – สาม
แยกเคอร์สัน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างไฟฟูาส่องสว่างจากบริเวณตรงข้ามศาลาพัก
ผู้โดยสาร ถึง สี่แยกบ้านผู้ใหญ่มานะ บ้านหนองพลวงมะนาว
หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างไฟฟูาส่องสว่างจากบริเวณทางเข้าเทศบาล
ตาบลโพธิ์กลาง ถึง บริเวณหน้าเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

หมายเหตุ ( ** ) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ใช้งบประมาณ
379,161.51

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

685,000.00

กองช่าง

160,862.12
2,490,000.00
4,114,600.00

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง**

357,750.00
622,000.00

กองช่าง**
กองช่าง**

98,000.00

กองช่าง**

580,500.00

กองช่าง**

110,100.00

กองช่าง

110,300.00

กองช่าง

