
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการวันท้องถ่ินไทย (18 มีนาคม) 5,000 ✓ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัด

2. โครงการย้ายส านักทะเบียนท้องถ่ิน 1,100,000 ✓   - ส านักปลัดเทศบาล โอนลด 1,100,000 บาท

จากท่ีว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา

มาอยู่ท่ีส านักงานเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลาง

3. โครงการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภา 100,000 ✓  - ส านักปลัดเทศบาล โอนลด 90,000 บาท

4. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 10,000 ✓  - กองคลัง ไม่ได้ด าเนินการ

5. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 216,000 ✓ 212,700.00 กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน

1,431,000 212,700.00

หมายเหตุ

รวม

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. ช าระหน้ีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 1,795,000 ✓  - ส านักปลัดเทศบาล จ่ายปลายปีงบประมาณ

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 600,000 ✓ 187,870.00        ส านักปลัดเทศบาล

3. เงินสมทบกองทุนทดแทน 25,000 ✓ 20,339.00          ส านักปลัดเทศบาล

4. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 22,361,800 ✓ 10,693,400.00    กองสวัสดิการ

สังคม

5. เบ้ียยังชีพคนพิการ 5,678,400 ✓ 2,370,200.00     กองสวัสดิการ

สังคม

6. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 ✓ 26,500.00          กองสวัสดิการ

สังคม

7. เงินส ารองจ่าย 500,000 ✓ 1,202,800.00     ส านักปลัดเทศบาล

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานงบกลาง

ผลการด าเนินงาน
ท่ี

ไตรมาสท่ี 1- 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
หมายเหตุ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

ผลการด าเนินงาน
ท่ี ด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ระหว่าง

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
หมายเหตุ

8. ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 109,000 ✓ 108,806.94        ส านักปลัดเทศบาล

9. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 650,000 ✓ 650,000.00        กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 2,100,000 ✓ 1,488,035.40     ส านักปลัดเทศบาล

ข้าราชการท้องถ่ิน (กบท.)

11. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 165,150 ✓ 165,150.00        กองช่าง

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)  งานกิจการ

(งบเฉพาะการประปา) ประปา

34,044,350 16,913,101.34รวม
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 และ 6  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.2 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญของ ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

กิจกรรมกีฬา และห่างไกลจาก กิจกรรม ให้เกิดประโยชน์และมี

ยาเสพติด สุขภาพแข็งแรง

1.

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 500,000 ✓  - กองช่าง รอออกแบบ

(ระบบท่อเมนจ่ายน้้าประปา)  โดยวางท่อเมน งานกิจการ

ประปาจ่ายน้้าประปา ขนาด 4 น้ิว  ขนาด 3 น้ิว ประปา

และขนาด 2 น้ิว  บริเวณบ้านหนองพลวง

มะนาว หมู่ท่ี 4 ต้าบลโพธ์ิกลาง

500,000  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุด้าเนินการ

แล้วเสร็จ
ระหว่าง

ด้าเนินการ
ยังไม่ได้

ด้าเนินการ
ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ

รวม
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 60,000 ✓ 23,600.00 ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล เทศบาล

2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000 ✓ 15,970.00 ส านักปลัด

ทางถนน เทศบาล

90,000 39,570.00

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพ่ือการส่งเสริม 60,000           ✓  - กองการศึกษา

สุขภาพโรงเรียนเสนานุเคราะห์

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000           ✓  - กองการศึกษา โอนลด 10,000 บาท

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 257,750          ✓ 220,450.00       กองการศึกษา

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

4. วัสดุงานบ้านงานครัว 3,027,600       ✓ 1,719,930.80    กองการศึกษา

(อาหารเสริมนม)

5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 6,423,000       ✓ 3,194,100.00    กองการศึกษา

9,818,350      5,134,480.80   

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 500,000 ✓  - กองช่าง โอนลด 300,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา

500,000  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ระหว่าง

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 500,000 ✓ 461,300.00       กองการศึกษา

2. โครงการถนนวัฒนธรรม 300,000 ✓  - กองการศึกษา

800,000 461,300.00

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ระหว่าง

ด าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 600,000 ✓  - กองสวัสดิการ

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน สังคม

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 50,000 ✓ 18,270.00     กองสวัสดิการ

สังคม

650,000 18,270.00    

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 500,000 ✓  - กองสวัสดิการ

" ธรรมะกับผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ " สังคม

2. โครงการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ 3,000 ✓  - กองสวัสดิการ

ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ท่ีจอดรถพร้อม สังคม

ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการ)

503,000  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ระหว่าง

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด 20,000 ✓ 20,000.00        กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 170,000 ✓  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3. โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด 30,000 ✓ 21,600.00        กองสาธารณสุข

เมืองโพธ์ิกลางน่าอยู่ และส่ิงแวดล้อม

4. โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วย 40,000 ✓ 40,000.00        กองสาธารณสุข

กู้ชีพสู่มาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม

5. โครงการเยาวชนยุค 5.0 เยาวชนยุคใหม่ 20,000 ✓  - กองสาธารณสุข

ไม่เก่ียวข้องยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

280,000 81,600.00       

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลัก

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง ออกแบบเสร็จเรียบร้อย

พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ระหว่างท้าบันทึก

จากศาลาประชาคม ถึง รางระบายซอยคริสจักร ขออนุมัติจ้างเหมา

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพธ์ิกลาง โครงการ

2. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 347,750 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณซอยไพรพนา บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี  2

ต้าบลโพธ์ิกลาง

3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 351,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 561  บ้านหนองไผ่  

หมู่ท่ี 2 ต้าบลโพธ์ิกลาง

ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ4. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 202,800 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณซอยหลวยจันทร บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี  2

ต้าบลโพธ์ิกลาง

5. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 185,250 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 4/2  บ้านหนองไผ่  

หมู่ท่ี 2 ต้าบลโพธ์ิกลาง

6. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 156,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 874  ถึงบ้านเลขท่ี  44

บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี  2 ต้าบลโพธ์ิกลาง

7. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 94,200 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

พร้อมบ่อพัก 3 ชุด  สายทางซอยสุรไมตรี บ้านหนองไผ่ 

หมู่ท่ี  2 ต้าบลโพธ์ิกลาง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 54,600 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1022  บ้านหนองไผ่

หมู่ท่ี 2  ต้าบลโพธ์ิกลาง

9. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางข้างแปลงสาธิตการเกษตรเทศบาลต้าบล

โพธ์ิกลาง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลโพธ์ิกลาง

10. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง โอนลดงบประมาณ 

สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย  หมู่ท่ี 3 500,000 บาท

ต้าบลโพธ์ิกลาง (เงินส้ารองจ่าย)

11. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง โอนลดงบประมาณ 

สายทางซอยมีโชค บ้านหนอพลวงมะนาว หมู่ท่ี  4 500,000 บาท

ต้าบลโพธ์ิกลาง (เงินส้ารองจ่าย)

14



งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ12. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางซอยแสนสุข บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี  4 

ต้าบลโพธ์ิกลาง

13. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 845,600 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด ช. 

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4  ต้าบลโพธ์ิกลาง

14. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  บ้านหนองพลวง 200,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

มะนาว  หมู่ท่ี 4 ต้าบลโพธ์ิกลาง จ้างออกแบบ

15. โครงการก่อสร้างระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง ออกแบบเสร็จเรียบร้อย

พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ระหว่างท้าบันทึก

หน้าบ้านเลขท่ี 215 หนองพุดซาซอย 5 เช่ือมราง ขออนุมัติจ้างเหมา

ระบายซอยอนุบาลลูกขวัญ บ้านหนองพุดซา  หมู่ท่ี 5 โครงการ

ต้าบลโพธ์ิกลาง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  497,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

พร้อมฝาปิด  บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 119 บ้านบึงแสนสุข จ้างออกแบบ

หมู่ท่ี 7  ต้าบลโพธ์ิกลาง

17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 500,000 ✓  - กองช่าง โอนลดงบประมาณ 

500,000 บาท

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  129,500 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

พร้อมฝาปิด  บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 44/9  จ้างออกแบบ

บ้านบึงแสนสุข หมู่ท่ี 7  ต้าบลโพธ์ิกลาง

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  430,500 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

พร้อมฝาปิด  บริเวณซอยประเสริฐสุขถึงซอยไก่ชน จ้างออกแบบ

บ้านบึงแสนสุข  หมู่ท่ี  7 ต้าบลโพธ์ิกลาง

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  402,500 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

พร้อมฝาปิด  บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 416  จ้างออกแบบ

บ้านบึงแสนสุข หมู่ท่ี 7  ต้าบลโพธ์ิกลาง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ21. โครงการก่อสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกหน้าประตู 500,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

ค่ายสุรนารี - ตลาดหนองปรือ หมู่ท่ี 7 ต้าบลโพธ์ิกลาง จ้างออกแบบ

22. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  369,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 

ต้าบลโพธ์ิกลาง

23. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณ 400,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

บ้านค่ายสุรธรมพิทักษ์  หมู่ท่ี 9 ต้าบลโพธ์ิกลาง จ้างออกแบบ

24. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างท้าบันทึก

สายทางซอยสันติสุข บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ท่ี 10 จ้างออกแบบ

ต้าบลโพธ์ิกลาง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ25. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี 144 บ้านหนองไผ่พัฒนา  

หมู่ท่ี 10 ต้าบลโพธ์ิกลาง

26. โครงการท้าผังเมือง ทต.โพธ์ิกลาง 20,000 ✓  - กองช่าง

27. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ✓  - กองช่าง อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

สายทางซอยมหาเศรษฐี ข้างบ้านเลขท่ี 279 

บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ท่ี 10 ต้าบลโพธ์ิกลาง

28. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลต้าบล 500,000 ✓  - กองช่าง

โพธ์ิกลาง

29. โครงการปรับปรุงส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง 100,000 ✓  - กองช่าง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ30. โครงการต่อเติมส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง 100,000 ✓  - กองช่าง

31. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย 500,000 ✓  - ส้านักปลัด

ภายในเขตต้าบลโพธ์ิกลาง

32. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ ศาลตายาย 50,000 ✓ 40,900.00     กองการศึกษา

ในเขตส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง

33. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา 200,000 ✓  - กองการศึกษา โอนลดงบประมาณ

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง 200,000 บาท

34. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 600,000 ✓  - กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง

35. โครงการปรับปรุงหลังคาส้านักงานเทศบาลต้าบล 422,000 ✓ 422,000.00   ส้านักปลัด

โพธ์ิกลาง
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งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีต้ังไว้ (บาท) รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

ผลการด้าเนินงาน  ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด้าเนินการ36. โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี พร้อมต่อเติม 183,000 ✓  - ส้านักปลัด

ห้องประชาสัมพันธ์ภายในห้องประชุมท้าวสุรนารี

12,470,700 462,900.00  รวม
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ร้อยละของโครงการ
เทศบัญญัติ เบิกจ่าย เทศบัญญัติ เบิกจ่าย ท่ีด าเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  แผนงานงบกลาง 11 10 34,044,350      16,913,101.34     90.91
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 2 1,431,000        212,700.00         40.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  แผนงานสาธารณสุข 5 3 280,000          81,600.00           60.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  แผนงานการศึกษา 5 3 9,818,350        5,134,480.80       60.00
  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1 800,000          461,300.00         50.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 90,000            39,570.00           100.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 0 503,000          -                    0.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
  แผนงานสร้างความเข้มแขงของชุมชน 2 1 650,000          18,270.00           50.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  แผนงานเคหะและชุมชน   1 0 500,000          -                    0.00
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   36 2 1,247,070        462,900.00         5.56
  แผนงานการพาณิชย์ 1 0 500,000          -                    0.00

รวม 72 24 49,863,770     23,323,922.14    33.33

จ านวนโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จ านวนงบประมาณ
หมายเหตุ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
ไตรมาสท่ี 1- 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


