
12/5/2564 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app07) 223.205.232.123 : 3B287F96F98D9E1E946358C232A08BF7

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%BA%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%C1%CB%D2%B4… 1/25

ประกาศ อบต.บา้นบวั
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกให ้
ประชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผล
การตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�
เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละ
สองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.บา้นบวั จงึขอประกาศผล
การดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อให ้
ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการอบต.บา้นบวั ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.บา้นบวั 
    "" ทอ้งถิ�นผาสกุ ประชาชนมั�งคั�ง ""
ข. พนัธกจิ ของอบต.บา้นบวั 
    1.สง่เสรมิการศกึษา วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 
    2.พัฒนาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ี�ดขีองประชาชน 
    3.พัฒนาศกัยภาพและขดีความสามารถทางการเกษตร 
    4.พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อรองรับการใหบ้รกิารอยา่งทั�วถงึ 
    5.การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ดแีละมปีระสทิธฺภาพ
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.บา้นบวัไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

    การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน

    การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

    การพัฒนาระบบบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล

ง. การวางแผน
    อบต.บา้นบวั ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมี
สว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการ
เพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.บา้นบวั ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ยทุธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

58 17,425,500.00 74 19,092,000.00 82 22,277,400.00 92 22,889,400.00 92 23,199,400.00

การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 7 680,000.00 8 730,000.00 7 2,630,000.00 7 2,630,000.00 8 730,000.00

การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน 74 74,743,500.00 137 78,814,945.00 126 103,361,450.00 142 101,595,825.00 67 72,066,500.00

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

4 950,000.00 5 2,950,000.00 4 1,150,000.00 4 1,150,000.00 4 1,150,000.00

การพัฒนาระบบบรหิารราชการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

15 3,430,000.00 17 3,450,600.00 14 2,970,000.00 15 2,420,000.00 14 2,320,000.00

รวม 158 97,229,000.00 241 105,037,545.00 233 132,388,850.00 260 130,685,225.00 185 99,465,900.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.บา้นบวั ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 137 โครงการ งบประมาณ 18,319,571 บาท สามารถ
จําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 61 14,066,946.00

การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 3 210,000.00

การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน 67 3,462,625.00

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 1 20,000.00

การพัฒนาระบบบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล 5 560,000.00

รวม 137 18,319,571.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.บา้นบวั มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานทรีบั
ผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

30,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหค้วามสําคญั
และสง่เสรมิใหเ้ด็ก
รว่มกนัทํากจิกรรม
สรา้งความสามคัคแีละ
ไดรั้บความสนุกสนาน

จัดกจิกรรมการแสดงของเด็ก มอบทนุ แจก
ของรางวลั

2. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดแสดงผล
งานครแูละนักเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บา้นบวั

8,000.00 สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ

เพื�อเผยแพร่
ประชาสมัพันธผ์ลงาน
ของครแูละเด็ก

จัดกจิกรรมเผยแพรผ่ลงานของครแูละเด็ก
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ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

3.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงานวนัแม่
แหง่ชาติ

3,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กเห็นความ
สําคญัของแม่

จัดกจิกรรมในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้น
บวั

4.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ใน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

5,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคตดิตอ่ จัดกจิกรรม

5.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิการ
ดแูลเด็กเล็ก ของผู ้
ปกครอง

5,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มความรูค้วาม
เขา้ใจและเลี�ยงดบูตุร
หลาน

จัดกจิกรรม/ จัดอบรมใหค้วามรู ้กบัผูป้กครอง

6.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรมและจรยิธรรม
ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

5,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและปลกู
ฝังคณุธรรมและจรยิ
ธรรรมใหก้บัเด็ก ครู
และผูป้กครอง

จัดกจิกรรมสง่เสรมิ และปลกูฝังคณุธรรม

7.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนนอกหอ้งเรยีน

10,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณ ์ใหแ้ก่
เด็กเล็ก

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้นอกหอ้งเรยีน

8. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการเกษตรกรรม
สําหรับเด็กปฐมวยั

3,000.00 สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณ ์ใหแ้ก่
เด็กเล็ก

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการเกษตร
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วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

9.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการศกึษาแหลง่
เรยีนรูใ้นชมุชน

5,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณใ์หแ้ก่
เด็กเล็ก

จัดกจิกรรมศกึษา แหลง่เรยีนรูใ้น ชมุชน

10.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการเสรมิสรา้งการ
เรยีนรูว้นัวสิาขบชูาใน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

4,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิคณุธรรม
และจรยิธรรมในเด็ก จัดกจิกรรมใน วนัวสิาขบชูา

11.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการหนูนอ้ยรัก
สะอาด

3,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กรัก
สะอาด

จัดซื�อวสัด ุอปุกรณ ์สําหรับใชใ้นการ ทําความ
สะอาด

12.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่จัดการเรยีน
การสอนของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (รายหวั)

119,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั

13.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (คา่กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน)

30,100.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั

14. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (คา่เครื�องแบบ
นักเรยีน)

21,000.00 สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั
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15.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (คา่หนังสอื
เรยีน)

14,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั

16.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (คา่อปุกรณก์าร
เรยีน)

14,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั

17.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (คา่อาหารกลาง
วนั)

343,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
กบัวยั

เด็กนักเรยีนศนูย ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั

18.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาการ
เรยีนการสอนเพื�อยก
ระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการ
เรยีน

27,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณ ์ใหแ้ก่
เด็กนักเรยีนในพื�นที�
ต.บา้นบวั

เพื�อเพิ�มทกัษะและ ประสบการณ ์ใหแ้ก ่เด็ก
นักเรยีนในพื�นที� ต.บา้นบวั

19.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการเขา้คา่ยลกูเสอื
- ยวุกาชาด

20,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณ ์ใหแ้ก่
เด็กนักเรยีนในพื�นที�
ต.บา้นบวั

อดุหนุนสมทบกลุม่ โรงเรยีนตําบล บา้นบวั

20.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อดําเนนิการฉีด
วคัซนีและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้

ดําเนนิการฉีดวคัซนีป้องกนั และควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้ ตวัละ 30.-บาท โดยจัดสรร ตาม
จํานวนประชากร สนัุข/แมว ทั �งที�มเีจา้ของ
และไมม่เีจา้ของจากการ สํารวจของ อบต.

21. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสํารวจขอ้มลู
จํานวนสตัว ์และขึ�น
ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค

12,000.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของผู ้
สํารวจจํานวนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอด

จัดทําโครงการสํารวจขอ้มลู จํานวนสตัวแ์ละ
ขึ�นทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้โดยทําคําสั�ง
มอบหมายบคุลากรของ อบต. หรอือาสาสมคัร
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คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้

โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพษิสนัุขบา้

ใหป้ฏบิตัหินา้ที�สํารวจและขึ�นทะเบยีนจํานวน
สนัุขและแมวในเขต อบต.

22.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการบรหิารจัดการ
ขยะมลูฝอยในพื�นที�
ตําบลบา้นบวั

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

- เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการขยะ -
เพื�อรณรงคใ์หม้กีาร
คดัแยกขยะตน้ทาง

- จัดกจิกรรมใหค้วามรู ้- จัดหาวสัด ุอปุกรณ์

23.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้นบวั
หมูท่ี� 1

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นบวั หมูท่ี� 1 สามารถจัดทําโครง การดา้น
สาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบัปัญหา
และบรบิท ของพื�นที�

24.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้นหวั
ขวั หมูท่ี� 2

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นหวัขวั หมูท่ี� 2 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�

25.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้น
เกา่นอ้ย หมูท่ี� 3

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นเกา่นอ้ย หมูท่ี� 3 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�

26.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้น
โนนกอก หมูท่ี� 4

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นโนนกอก หมูท่ี� 4 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�

27.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้นเข
วา หมูท่ี� 5

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นเขวา หมูท่ี� 5 สามารถจัดทําโครง การดา้น
สาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบัปัญหา
และบรบิท ของพื�นที�

28.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้น
โนนงิ�ว หมูท่ี� 6

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�

29.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้น
โนนสงัข ์หมูท่ี� 7

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นโนนสงัข ์หมูท่ี� 7 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�
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30. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิ งานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ บา้น
หามแห หมูท่ี� 8

20,000.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้น/ชมุชน จัดทํา
โครงการตามพระ
ราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ

บา้นหามแห หมูท่ี� 8 สามารถจัดทําโครง การ
ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามเหมาะสม กบั
ปัญหาและบรบิท ของพื�นที�

31.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิพัฒนา
ศกัยภาพสตรใีนตําบล
บา้นบวั

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนกจิกรรม
ของกลุม่แมบ่า้น/
องคก์รสตร/ีวนัสตรี
สากล

1 ครั�งตอ่ปี จัดกจิกรรมพัฒนา สตรตํีาบลบา้น
บวั

32.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

0.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและ
สบืสานประเพณีอนัดี
งามใหค้งอยูส่บืตอ่ไป

จัดงานประเพณี ลอยกระทง 1 ครั�งตอ่ปี

33.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีเขา้พรรษา

50,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและ
สบืสานประเพณีอนัดี
งามใหค้งอยูส่บืตอ่ไป

จัดกจิกรรมถวาย เทยีนพรรษา 1 ครั�งตอ่ปี

34.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

40,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและ
สบืสานประเพณีอนัดี
งามใหค้งอยูส่บืตอ่ไป

จัดงานประเพณี สงกรานต ์1 ครั�งตอ่ปี

35.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดการแขง่ขนั
กฬีาประชาชนบวับาน
เกมส์

100,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพ
รา่งกายใหแ้ข็งแรง
สรา้งความรักความ
สามคัคใีนหมูค่ณะและ
หา่งไกลจากยาเสพ
ตดิ

1 ครั�งตอ่ปี - แขง่ขนักฬีาภาย ในตําบล - จัด
ซื�ออปุกรณ ์กฬีา

36. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดสง่ทมี
นักกฬีาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีาทอ้งถิ�นทอ้ง
ที�สมัพันธต์า้นยาเสพตดิ
อําเภอเกษตรสมบรูณ์

0.00 สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

1.เพื�อใชเ้วลาวา่งให ้
เกดิประโยชน ์2.เพื�อ
สรา้งความสามคัคี

- สง่ทมีเขา้รว่ม แขง่ขนักฬีา - จัดซื�ออปุกรณ์
กฬีา
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37.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่ทมีนักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
เพื�อเพิ�มทกัษะ

0.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและ
สนับสนุนกฬีาเพื�อเพิ�ม
ทกัษะ

สง่ทมีเขา้รว่มการ แขง่ขนักฬีา - ฟตุซอล -
ฟตุบอล - วอลเลยบ์อล - ตะกรอ้ ฯลฯ

38.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดกจิกรรมวนั
ชาเลนจเ์ดย์

5,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิและ
สนับสนุนการออก
กําลงักาย

จัดกจิกรรมวนัชาเลนจเ์ดย์

39.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนกลุม่โรงเรยีน
ตําบลบา้นบวั

35,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อเพิ�มทกัษะและ
ประสบการณ ์ใหแ้ก่
เด็กนักเรยีนใน
โรงเรยีน 4 แหง่

อดุหนุนสมทบกลุม่ โรงเรยีนตําบลบา้นบวั

40.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่

40,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน ตั �งจดุบรกิาร 1 ครั�ง ชว่งเทศกาลปีใหม่

41.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์

40,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน ตั �งจดุบรกิาร 1 ครั�ง ชว่งเทศกาลสงกรานต์

42.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดคา่ยเด็กและ
เยาวชนตอ่ตา้นยาเสพ
ตดิ

60,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหเ้ด็กและ
เยาวชนรูแ้ละตระหนัก
ถงึพษิภยัของยาเสพ
ตดิ

1 ครั�งตอ่ปี อบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน
ในพื�นที�ตําบลบา้นบวั

43.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
การดบัเพลงิขั �นตน้ใน
สถานศกึษา

15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมคีวามรูแ้ละ
เตรยีมความพรอ้มใน
การป้องกนัอคัคภียั

1 ครั�งตอ่ปี อบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน
ในสถานศกึษา

44.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการรณรงคป้์องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER
ONE

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อรณรงคป้์องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

- จัดอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ - จัดกจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามารถของวยัรุน่และเยาวชน - สรา้ง
ศนูยร์วมใหว้ยัรุน่รวมกลุม่กนั เพื�อสรา้งเครอื
ขา่ย TO BE NUMBER ONE
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45. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจา่ยเงนิเบี�ย
ยงัชพีผูส้งูอายุ

7,508,400.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสงเคราะหช์ว่ย
เหลอืผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุนพื�นที� ตําบลบา้นบวั

46.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจา่ยเบี�ยความ
พกิารสําหรับคนพกิาร

2,988,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหผู้พ้กิารมรีายได ้
ผูพ้กิาร ผูพ้กิารในพื�นที� ตําบลบา้นบวั

47.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการจา่ยเงนิ
สงเคราะหก์ารยงัชพี
ของผูป่้วยเอดส์

42,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสงเคราะหช์ว่ย
เหลอืผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดสใ์นพื�นที� ตําบลบา้นบวั

48.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสํารองจา่ย 450,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใชจ้า่ยในกรณี
ฉุกเฉนิจําเป็นเรง่ดว่น
หรอืใชจ้า่ยในกรณี
เกดิอทุกภยั หรอื
สาธารณภยัตา่งๆ หรอื
บรรเทาความเดอืด
รอ้นของประชาชน

จัดหาสิ�งของวสัด ุอปุกรณช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบ
สาธารณภยั

49.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการเงนิสมทบ
กองทนุระบบหลกั
ประกนัสขุภาพระดบั
ทอ้งถิ�น

200,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการ
ดําเนนิกจิกรรมเสรมิ
สรา้งสขุภาพภายใน
ตําบล

อดุหนุนสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่
ชาต ิตําบลบา้นบวั

50.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม

242,694.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบ
กองทนุประกนัสงัคม พนักงานจา้งของ อบต.บา้นบวั

51.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน

9,708.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบ
กองทนุเงนิทดแทน พนักงานจา้งของ อบต.บา้นบวั

52.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิชว่ยเหลอืงบ
ประมาณรายจา่ยเฉพาะ
การประปา

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหก้ารบรหิาร
ระบบประปาเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

บํารงุรักษาระบบ ประปาหมูบ่า้น อบต.บา้นบวั

53.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 860,044.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กมี
สขุภาพรา่งกายแข็ง
แรง เจรญิเตบิโตตาม
วยั

- คา่อาหารเสรมิ (นม) สําหรับโรงเรยีน สงักดั
สพฐ. 4 แหง่ - คา่อาหารเสรมิ (นม) สําหรับ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นบวั
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54. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่นักเรยีน
ศพด.เขา้รว่มการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาการ

15,000.00 สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กมี
พัฒนาการครบทั �ง4
ดา้น ตามมาตรฐาน
เด็กปฐมวยั

เด็ก ศพด. อบต.บา้นบวัไดเ้ขา้รว่มแขง่ขนั
ทกัษะวชิาการทั �ง 4 ดา้น

55.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการทํานุบํารงุ
ศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น สรง
นํ�าถํ�าพระภกูระแต

15,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสบืสาน
ประเพณีอนัดงีามให ้
คงอยูส่บืไป

จัดกจิกรรมทํานุบํารงุศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�นในพื�นที�ตําบลบา้นบวั -สรง
นํ�าถํ�าพระภกูระแต

56.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการทํานุบํารงุ
ศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น สกักา
ระพระเจา้องคต์ื�อ

15,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสบืสาน
ประเพณีอนัดงีามให ้
คงอยูส่บืไป

จัดกจิกรรมทํานุบํารงุศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�นในพื�นที�ตําบลบา้นบวั สกักา
ระพระเจา้องคต์ื�อ

57.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิศลิปะ
ประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น เขา้รว่มกจิกรรม
ในงานพระไกรสงิหนาท

15,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสบืสาน
ประเพณีอนัดงีามให ้
คงอยูส่บืไป

จัดกจิกรรมสง่เสรมิศลิปะ ประเพณี ภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น -เขา้รว่มจัดกจิกรรมในงานพระไกร
สงิหนาท

58.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิศลิปะ
ประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น งานสาวบา้นแต ้

20,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสบืสาน
ประเพณีอนัดงีามให ้
คงอยูส่บืไป

จัดกจิกรรมสง่เสรมิศลิปะประเพณีและ
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น -เขา้รว่มจัดกจิกรรมในงาน
สาวบา้นแต ้

59.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิศลิปะ
ประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น งานประเพณีฮตี
สบิสองคองสบิสี� (เลี�ยง
บา้นบญุเดอืนหก)

40,000.00

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองสง่
เสรมิการศกึษาและ
วฒันธรรม, กองการ
ศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สํานัก
การศกึษา

เพื�อสง่เสรมิสบืสาน
ประเพณีอนัดงีามให ้
คงอยูส่บืไป

-จัดนทิรรศการเพื�อใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน -จัด
กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น -งานประเพณีฮตีสบิสองคองสบิ
สี�(เลี�ยงบา้นบญุเดอืนหก)

60. การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ

โครงการซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา

50,000.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,

เพื�อเตรยีมความพรอ้ม
และใหค้วามรูใ้นการ

ซอ้มแผน 1 ครั�งตอ่ปี
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คณุภาพชวีติ สาธารณภยั สํานักงานปลดั
อบต.

ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

61.
การพัฒนาสงัคม
และสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ใน
ทอ้งถิ�น/โรคอบุตัใิหม่
อบุตัซิํ�า

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัควบคมุ
และระงับโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019
โรคที�เกดิจากยงุเป็น
พาหะนําโรค และโรค
ตดิตอ่ตา่งๆ ที�เกดิขึ�น
ในทอ้งถิ�น

อบรมใหค้วามรู ้, ประชาสมัพันธร์ณรงคใ์ห ้
ความรู ้การป้องกนัควบคมุโรค และกจิกรรม
ควบคมุโรคตดิตอ่ในทอ้งถิ�น

62. การพัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน

โครงการพัฒนา
ศกัยภาพและบรหิาร
จัดการศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

150,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิและสนุ
นการ ใหบ้รกิารการ
ดา้นการ เกษตรแก่
เกษตรกร

สนับสนุนการดําเนนิ งานของศนูยบ์รกิาร และ
ถา่ยทอดเทคโน โลยกีารเกษตร ประจําตําบล
บา้นบวั

63. การพัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน

โครงการจัดงานแสดง
สนิคา้และผลติภณัฑ์
ชมุชน (OTOP)

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิและ
ประชาสมัพันธส์นิคา้
ในชมุชนใหเ้ป็นที�รูจั้ก
กนัอยา่งแพรห่ลาย

- จัดแสดงสนิคา้ - จัดนทิรรศการ

64. การพัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาอาชพีเพื�อเพิ�ม
รายไดใ้หแ้กป่ระชาชน
ตําบลบา้นบวั

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

1.สง่เสรมิการประกอบ
อาชพี 2.เพิ�มรายได ้

จัดอบรมและจัดหา วสัดอุปุกรณใ์หก้ลุม่ อาชพี
ตา่งๆ 8 หมู ่บา้นในพื�นที�ตําบล - การแปรรปูผล
ผลติทางการเกษตร - การเลี�ยงสตัว ์เชน่ เป็ด
ไก ่หม ูโค กระบอื - การปลกูพชื เชน่ ขา้ว พรกิ
ออ้ย - อบรมเพิ�มทกัษะ อาชพีตา่งๆ

65. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางบา้นนางกฤติ
ยา คึ�มภเูขยีว) บา้นโนน
กอก หมูท่ี� 4

82,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาด ผวิจราจร กวา้ง 3.00
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ราย
ละเอยีดตาม รปูแบบอบต.บา้นบวั กําหนด)

66. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางคลอง 7 - นา
นายสวุทิย ์วอนเกา่นอ้ย)
บา้นบวั หมูท่ี� 1

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุ ไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศก ์เมตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ย ผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

67. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(จากบา้นนายซยุ ศรซียุ
- ปากคลองใหญ)่ บา้น
บวั หมูท่ี� 1

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุ ไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

68. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายเกา้ บญุ
เสนา ตอ่จากถนนเดมิ)
บา้นบวั หมูท่ี� 1

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุ ไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศก ์เมตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)
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69. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายบญุทนั
แกว้สอ่ง ตอ่จากถนน
เดมิ) บา้นบวั หมูท่ี� 1

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุ ไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

70. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุลอกลําหว้ย
กดุแข ่บา้นบวั หมูท่ี� 1

41,085.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อกกัเกบ็นํ�า
ประชาชนมนํี�าใชเ้พื�อ
การเกษตร

ขดุลอกลําหว้ยกดุแข ่ปากกวา้ง 12.00 เมตร
กน้กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลกึ 0.55
เมตร (รายละเอยีดตามรปูแบบ อบต.บา้นบวั
กําหนด)

71. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายลขิติ มุง่
วชิา) บา้นบวั หมูท่ี� 1

10,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 20.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

72. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางขา้งโรงสนีาย
ประถม มรินิทร)์ บา้นบวั
หมูท่ี� 1

82,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่165.00 ตารางเมตร(รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

73. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางซอยบา้นนาง
หนูแดง บรุาณ) บา้นบวั
หมูท่ี� 1

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 100.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

74. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางคลอง
ชลประทานจากบา้นหวั
ขวั - บา้นเกา่นอ้ย) บา้น
หวัขวั หมูท่ี� 2

70,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 140.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

75. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางเลยีบลําหว้ย
หมากอ)ึ บา้นหวัขวั หมู่
ที� 2

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

76. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางคลอง
ชลประทานจากบา้นนาง
สภุาพร มาตรวเิศษ - โรง
สนีายกมุภา จติรโคตร)
บา้นหวัขวั หมูท่ี� 2

160,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 320.00 ตารางเมตร(รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

77. การพัฒนา โครงการปรับปรงุถนน 40,000.00 สว่นโยธา, กอง เพื�ออํานวยความ ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
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โครงสรา้งพื�นฐาน (เสน้ทางนานางวนันา
สจัจะสงัข ์- นานายสรุะ
ธรรมมา) บา้นเกา่นอ้ย
หมูท่ี� 3

โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

78. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายคณู
ภริมยไ์กรภกัดิ�) บา้นเกา่
นอ้ย หมูท่ี� 3

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

79. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายวื�น มุง่
วชิา) บา้นเกา่นอ้ย หมูท่ี�
3

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

80. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายวมิาน
ทองพมิพ)์ บา้นเกา่นอ้ย
หมูท่ี� 3

35,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 มตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 70.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

81. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายสมศกัดิ�
ศกัดา - นานายประเมนิ
สงิหพั์ฒน)์ บา้นเกา่นอ้ย
หมูท่ี� 3

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

82. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการซอ่มแซมเสรมิ
ผวิถนนแอสฟัลทต์กิ
คอนกรตี(OVERLAY)
(เสน้ทางบา้นเกา่นอ้ย -
บา้นบวั ชว่งที�ชาํรดุ)
บา้นเกา่นอ้ย หมูท่ี� 3

76,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ซอ่มแซมเสรมิผวิถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรอืมี
พื�นที�แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 240.00
ตารางเมตร พรอ้มตดิตั �งป้ายโครงการ 1
ป้าย(รายละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวั
กําหนด)

83. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายอรพมิพ์
คงโนนกอก) บา้นโนน
กอก หมูท่ี� 4

15,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 30.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

84. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานาย
ทองหลอ่ พลธรรม) บา้น
โนนกอก หมูท่ี� 4

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

85. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานาย

60,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ



12/5/2564 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app07) 223.205.232.123 : 3B287F96F98D9E1E946358C232A08BF7

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%BA%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%C1%CB%D2%B4… 14/25

บญุธรรม โสการ)ี บา้น
โนนกอก หมูท่ี� 4

กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

86. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายบญุเท
พนมพรม ตอ่จาก ถนน
เดมิ) บา้นโนนกอก หมูท่ี�
4

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

87. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางหว้ยหนิฝนตอ่
จากถนนเดมิ) บา้นโนน
กอก หมูท่ี� 4

35,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 70.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

88. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายวรีะ
หลา้จันทรา - นานาย
สมบรูณ ์พนมพรม) บา้น
โนนกอก หมูท่ี� 4

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

89. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางป่าชา้บา้นเขวา
ถงึป่าชา้บา้นโนนงิ�ว ชว่ง
ที�ชาํรดุ) บา้นเขวา หมูท่ี�
5

20,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 40.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

90. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางจากสระคกึ
ฤทธิ� - นานางดวงจันทร์
กาละทอน) บา้นเขวา
หมูท่ี� 5

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

91. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายอดุม
หลงนาม) บา้นเขวา หมู่
ที� 5

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

92. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางเลยีบลําหว้ย
นอ้ยฝั�งตะวนัตก -นานาย
สํารอง รักษาเงนิ) บา้น
เขวา หมูท่ี� 5

20,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 40.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

93. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายศลิธรรม
สนํี�ายอ้ม) บา้นเขวา หมู่
ที� 5

30,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 60.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)
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94. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายสคุน
ฦาชา) บา้นเขวา หมูท่ี� 5

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

95. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางเลยีบลําหว้ย
กดุแซะจากบา้นนายอุน่
เรอืน พรสวสัดิ�) บา้นเข
วา หมูท่ี� 5

10,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

96. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนายนายบญุ
เทยีม จติรโคตร) บา้นเข
วา หมูท่ี� 5

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

97. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางสวนนายบญุ
ป้องยาง) บา้นเขวา หมู่
ที� 5

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 48.00 เมตรหนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 120.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

98. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการซอ่มสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) (เสน้ทาง
จากบา้นนายอํานวย วงั
สระ - บา้นนางปิยฉัตร
ชานนทเ์มอืง) บา้นเขวา
หมูท่ี� 5

272,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรอืมี
พื�นที�แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 850.00
ตารางเมตร พรอ้มตดิตั �งป้ายโครงการ 1 ป้าย
(รายละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

99. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการซอ่มสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) (เสน้ทาง
จากสระหลวง - สวนนาย
สมทรง ฦาชา) บา้นเขวา
หมูท่ี� 5

35,840.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ

ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 28.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรอืมี
พื�นที�แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 112.00
ตารางเมตร พรอ้มตดิตั �งป้ายโครงการ 1 ป้าย
(รายละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

100. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางจากบา้นเขวา -
บา้นโนนงิ�ว ชว่งที�ชาํรดุ)
บา้นเขวา หมูท่ี� 5

67,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่135.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

101. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายจรญู
หมูห่มื�นศร)ี บา้นเขวา
หมูท่ี� 5

14,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงดนิ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี�ย 0.30 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรดนิไม่
นอ้ยกวา่ 240.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มปรับ
เกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)
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102. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางลําหว้ยนอ้ย
จากปากทาง -นานาย
สมใจ คํางาม) บา้นโนน
งิ�ว หมูท่ี� 6

60,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

103. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางเลยีบลําหว้ย
กดุแซะจากปากทาง -
นานางชม เฮา้กอก) บา้น
โนนงิ�ว หมูท่ี� 6

70,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 140.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

104. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางจากฝายนาย
คําพอง คงโนนกอก -
นานายสงา่ ศรสีขุ) บา้น
โนนงิ�ว หมูท่ี� 6

70,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 140.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

105. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานางสดุใจ สี
หะบญุมา) บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

30,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 60.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

106. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายไพโรจน์
สจัจะธง) บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

30,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 60.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

107. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายลนุ จติร
โคตร) บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี�
6

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

108. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางสวนนายคํายง
สําราญวงศ)์ บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

20,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 40.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

109. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางสวนนางคํา
หมนุ เจรญิกลุ) บา้นโนน
งิ�ว หมูท่ี� 6

10,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 20.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

110. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางบา้นโนนงิ�วไป

20,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 40.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
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บา้นฉนวน ชว่งที�ชาํรดุ)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

ผลผลติทางการ
เกษตร

ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตา
มรปุแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

111. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายบญุมา
ทพิยพั์นธ)์ บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

112. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางตาผา้ขาว)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

85,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตรหนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 171.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

113. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางลําหว้ยเมา่จาก
ไรน่างหนูจนี แนว
ประเสรฐิ ถงึนานางทอง
ขนั ศรสีขุ) บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

22,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงดนิ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.20 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรดนิ
ไมน่อ้ยกวา่ 1,040.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

114. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งฝายดนิ
พรอ้มวางทอ่ คสล.
(ลําหว้ยเมา่บรเิวณนา
นายราชนั สมเพ็ชร)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

15,200.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อกกัเกบ็นํ�า
ประชาชนมนํี�าใชเ้พื�อ
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายดนิ พรอ้มวางทอ่ คสล. (ลําหว้ย
เมา่บรเิวณนานายราชนั สมเพ็ชร) ทอ่ขนาด
80x100 เซนตเิมตร จํานวน 4 ทอ่น กวา้ง 3.00
เมตร ยาว 8.00 เมตร สงูเฉลี�ย 3.00 เมตร
พรอ้มปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (ราย
ละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

115. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งฝายดนิ
พรอ้มวางทอ่ คสล.
(ลําหว้ยเมา่บรเิวณนา
นายชมพู ่แนวประเสรฐิ)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

15,200.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อกกัเกบ็นํ�า
ประชาชนมนํี�าใชเ้พื�อ
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายดนิ พรอ้มวางทอ่ คสล. (ลําหว้ย
เมา่บรเิวณนานายชมพู ่แนวประเสรฐิ) ทอ่
ขนาด 80x100 เซนตเิมตร จํานวน 4 ทอ่น
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สงูเฉลี�ย 3.00
เมตร พรอ้มปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย(ราย
ละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

116. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(เสน้ทางซอยบา้นนายสุ
บรร จันกําเนดิ) บา้นโนน
งิ�ว หมูท่ี� 6

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่100.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

117. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายคณู คง
โนนกอก) บา้นโนนงิ�ว
หมูท่ี� 6

22,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 45.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

118. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งฝายดนิ
พรอ้มวางทอ่ คสล.
(ลําหว้ยเมา่บรเิวณนา

15,200.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,

เพื�อกกัเกบ็นํ�า
ประชาชนมนํี�าใชเ้พื�อ
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายดนิ พรอ้มวางทอ่ คสล. (ลําหว้ย
เมา่บรเิวณนานายบญุม ีชานนทเ์มอืง) ทอ่
ขนาด 80x100 เซนตเิมตร จํานวน 4 ทอ่น
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นายบญุม ีชานนทเ์มอืง)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สงูเฉลี�ย 3.00
เมตร พรอ้มปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (ราย
ละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

119. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางคลอง 8 ตอ่
จากถนนเดมิ) บา้นโนน
สงัข ์หมูท่ี� 7

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

120. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายมาลยั
คงโนนกอก -เสน้ทางไป
บา้นหนองขา่) บา้นโนน
สงัข ์หมูท่ี� 7

80,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่160.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

121. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายกณัหา
เกณคง ตอ่จากถนน
เดมิ) บา้นโนนสงัข ์หมูท่ี�
7

60,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

122. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางป่าชา้ - สะพาน
ขา้มคลองใหญบ่า้นโนน
สงัข)์ บา้นโนนสงัข ์หมู่
ที� 7

27,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงดนิ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา
เฉลี�ย 0.25 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรดนิไม่
นอ้ยกวา่ 450.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มปรับ
เกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

123. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางลําหว้ยนอ้ยฝั�ง
ตะวนัออก) บา้นโนน
สงัข ์หมูท่ี� 7

42,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงดนิ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา
เฉลี�ย 0.25 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรดนิไม่
นอ้ยกวา่ 700.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มปรับ
เกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

124. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางลําหว้ยนอ้ยฝั�ง
ตะวนัตก) บา้นโนนสงัข์
หมูท่ี� 7

42,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงดนิ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา
เฉลี�ย 0.25 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรดนิไม่
นอ้ยกวา่ 700.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มปรับ
เกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตามรปู
แบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

125. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางโนนโบสถ)์
บา้นหาม หมูท่ี� 8

80,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 160.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

126. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางภกูระแต) บา้น
หามแห หมูท่ี� 8

70,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 140.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)
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127. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานางไพวลัย์
สจัจาสงัข)์ บา้นหามแห
หมูท่ี� 8

40,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 80.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

128. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายคํานงึ
ประจันนวล) บา้นหาม
แห หมูท่ี� 8

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

129. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางบา้นเขาเราสขุ
ตอ่จากถนนเดมิ)บา้น
หามแห หมูท่ี� 8

50,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 100.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

130. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางเลยีบลําหว้ย
หามแหฝั�งตะวนัตก)
บา้นหามแห หมูท่ี� 8

80,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ
เกษตร

ลงหนิคลกุ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร
หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร หรอืคดิเป็นปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 160.00 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้ม
ปรับเกลี�ยผวิจราจรเรยีบรอ้ย (รายละเอยีดตาม
รปูแบบ อบต.บา้นบวักําหนด)

131. การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการซอ่มสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) (เสน้ทาง
คุม้นอ้ยบา้นหามแหตอ่
จากถนนเดมิ) บา้นหาม
แห หมูท่ี� 8

128,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่งสขุาภบิาล,
กองประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร
การขนสง่สนิคา้ และ
ผลผลติทางการ

ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
(OVERLAY) ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรอืมี
พื�นที�แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 400.00
ตารางเมตร พรอ้มตดิตั �งป้ายโครงการ 1 ป้าย
(รายละเอยีดตามรปูแบบอบต.บา้นบวักําหนด)

132.
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการปลกูตน้ไมเ้พิ�ม
พื�นที�สเีขยีวเนื�องใน
โอกาสวนัสําคญัตา่ง ๆ

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

1.เพื�อเพิ�มทรัพยากร
ป่าไม ้2. เพื�อลดภาวะ
โลกรอ้น

จัดหาพันธุไ์ม ้ปลกู ตน้ไม ้กอ่สรา้งเรอืน เพาะ
ชาํ

133.
การพัฒนาระบบ
บรหิารราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

โครงการสง่เสรมิ
กระบวนการมสีว่นรว่ม
เพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น

15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการพัฒนา
ทอ้งถิ�น

1. จัดเวทปีระชาคม หมูบ่า้น / ประชาคม ตําบล
การจัดทําแผน พัฒนาทอ้งถิ�น 2. สนับสนุนการ
จัดทํา แผนพัฒนาหมูบ่า้น

134.
การพัฒนาระบบ
บรหิารราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

โครงการ อบต.บา้นบวั
เคลื�อนที�เพื�อบรกิาร
ประชาชน

10,000.00 สว่นการคลงั, กอง
คลงั, สํานักคลงั

เพื�ออํานวยความ
สะดวกใหก้บั
ประชาชน เพื�อใหก้าร
บรหิารงานตามภารกจิ
เป็นไปอยา่งรวดเร็วมี
ประสทิธภิาพ

1.ออกรับทราบปัญหา และความตอ้งการ การ
แสดงความคดิเห็น รับ เรื�องรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์
2. ออกบรกิารจัดเกบ็ ภาษีนอกสถานที�

135. การพัฒนาระบบ
บรหิารราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

โครงการจัดทําแผนที�
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

200,000.00 สว่นการคลงั, กอง
คลงั, สํานักคลงั

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลใน

จัดทําแผนที�ภาษีและ ทะเบยีนทรัพยส์นิ
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การจัดเกบ็รายไดข้อง
อบต.บา้นบวั

136.
การพัฒนาระบบ
บรหิารราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรมและจรยิธรรม
บคุลากร อบต.บา้นบวั

35,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อปลกูฝังคณุธรรม
จรยิธรรมในการปฏบิตั ิ
งาน

จัดอบรม/จัดกจิกรรม แกค่ณะผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภา อบต. พนักงานสว่นตําบล พนักงานครู
อบต. ลกูจา้งประจํา และ พนักงานจา้ง

137.
การพัฒนาระบบ
บรหิารราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล

โครงการฝึกอบรมเพื�อ
พัฒนาศกัยภาพบคุลากร
อบต.บา้นบวั และ
ทศันศกึษาดงูาน

300,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเพิ�มพนูความรู ้
และประสบการณเ์พื�อ
เสรมิสรา้งความรัก
ความสามคัคใีนหมู่
คณะ

จัดอบรม / สมัมนา ทศันศกึษาดงูาน แกค่ณะผู ้
บรหิาร สมาชกิสภา อบต. พนักงานสว่นตําบล
พนักงานคร ูอบต. ลกูจา้งประจําและ พนักงาน
จา้ง

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.บา้นบวั มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 28 โครงการ จํานวนเงนิ
13,349,846 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 27 โครงการ จํานวนเงนิ 7,145,581 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 19 6,860,281.00 18 6,820,281.00

การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน

การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน 7 322,400.00 7 322,400.00

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล 2 2,900.00 2 2,900.00

รวม 28 7,185,581.00 27 7,145,581.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.บา้นบวั ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตาม
แผน

งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา คา่จัดการเรยีน
การสอนของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั)

119,000.00 59,400.00 59,400.00 59,600.00

2. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
ศกึษาของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลบา้นบวั (คา่
อาหารกลางวนั)

343,000.00 81,840.00 81,840.00 261,160.00

3. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนโครงการเขา้
คา่ยลกูเสอื – ยวุกาชาด

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
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4. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้

20,000.00 18,975.00 18,975.00 1,025.00

5. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสํารวจขอ้มลู
จํานวนสตัวแ์ละขึ�น
ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้

12,000.00 500.00 500.00 11,500.00

6. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนกลุม่โรงเรยีน
ตําบลบา้นบวั

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

7. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่

40,000.00 33,295.00 33,295.00 6,705.00

8. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์

40,000.00 38,580.00 38,580.00 1,420.00

9. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 7,508,400.00 4,253,400.00 4,253,400.00 3,255,000.00

10. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 2,988,000.00 1,527,600.00 1,527,600.00 1,460,400.00

11. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 42,000.00 24,500.00 24,500.00 17,500.00

12. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ สํารองจา่ย 450,000.00 12,420.00 12,420.00 437,580.00

13. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

สมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิ�นหรอืพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

14. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม

242,694.00 79,165.00 79,165.00 163,529.00

15. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน

9,708.00 8,800.00 8,800.00 908.00

16. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ คา่อาหารเสรมิ (นม) 860,044.00 416,806.00 416,806.00 443,238.00

17. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการทํานุบํารงุ
ศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น สรง
นํ�าถํ�าพระภกูระแต

15,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
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18. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการทํานุบํารงุ
ศาสนาประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น สกั
การะพระเจา้องคต์ื�อ

15,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00

19. การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิศลิปะ
ประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�น งานประเพณี
ฮตีสบิสองคองสบิสี�
(เลี�ยงบา้นบญุเดอืนหก)

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

20. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายวมิาน
ทองพมิพ)์ บา้นเกา่นอ้ย
หมูท่ี� 3

35,000.00 34,800.00 34,800.00 200.00

21. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายวรีะ
หลา้จันทรา - นานาย
สมบรูณ ์พนมพรม) บา้น
โนนกอก หมูท่ี� 4

60,000.00 59,500.00 59,500.00 500.00

22. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางจากสระคกึ
ฤทธิ� - นานางดวงจันทร์
กาละทอน) บา้นเขวา
หมูท่ี� 5

50,000.00 49,500.00 49,500.00 500.00

23. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานายอดุม
หลงนาม) บา้นเขวา หมู่
ที� 5

60,000.00 59,500.00 59,500.00 500.00

24. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางบา้นโนนงิ�วไป
บา้นฉนวน ชว่งที�ชาํรดุ)
บา้นโนนงิ�ว หมูท่ี� 6

20,000.00 19,900.00 19,900.00 100.00

25. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางคลอง 8 ตอ่
จากถนนเดมิ) บา้นโนน
สงัข ์หมูท่ี� 7

60,000.00 59,500.00 59,500.00 500.00

26. การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุถนน
(เสน้ทางนานางไพวลัย์
สจัจาสงัข)์ บา้นหามแห
หมูท่ี� 8

40,000.00 39,700.00 39,700.00 300.00

27. การพัฒนาระบบบรหิารราชการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการสง่เสรมิ
กระบวนการมสีว่นรว่ม
เพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น

15,000.00 1,700.00 1,700.00 13,300.00
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28. การพัฒนาระบบบรหิารราชการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ อบต.บา้นบวั
เคลื�อนที�เพื�อบรกิาร
ประชาชน

10,000.00 1,200.00 1,200.00 8,800.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.บา้นบวั เกษตรสมบรูณ ์จ.ชยัภมู ิ

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
1.การพัฒนาสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 92 22,889,400.00 61 14,066,946.00 19 6,860,281.00 18 6,820,281.00

2.การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 7 2,630,000.00 3 210,000.00

3.การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน 142 101,595,825.00 67 3,462,625.00 7 322,400.00 7 322,400.00

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 4 1,150,000.00 1 20,000.00

5.การพัฒนาระบบบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล 15 2,420,000.00 5 560,000.00 2 2,900.00 2 2,900.00

รวม 260 130,685,225.00 137 18,319,571.00 28 7,185,581.00 27 7,145,581.00

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.บา้นบวั ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงาน
ดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

สบิตํารวจเอกอคัรชยั สมดี ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ปฏบิตัหินา้ที�นายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลบา้นบวั

044869962 0845129197 -

นายสกลุ คงโนนกอก สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 0804881400 -

นายเชดิศกัดิ� บรรเทา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 0621303018 -

นายสํารอง กอบวั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 0654419533 -

นายอุน่เรอืน พรสวสัดิ� ผูท้รงคณุวฒุิ 044869962 - -

นายนคิม ใบขี�ตุน่ ผูท้รงคณุวฒุิ 044869962 - -
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นายประดษิฐ ์จติรโคตร ผูท้รงคณุวฒุิ 044869962 - -

นางราตร ีภูเ่กดิ ผูแ้ทนภาคราชการ (ผอ.โรง
พยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บวั)

044869962 0918285018 -

นางชลลดา จันทรฟ์อง ผูแ้ทนภาคราชการ (นักวชิาการสง่
เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร)

044869962 0985859725 -

นางพัสมล ขวญัสู่ ผูแ้ทนภาคราชการ (เจา้พนักงาน
พัฒนาชมุชนชาํนาญงาน)

044869962 0883775146 -

นายสรุยินัต ์บรุาณ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 0956193929 -

นายหฤทยั อาจสามารถ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

นางสาวอไุร อาจสามารถ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

สบิตํารวจเอกอคัรชยั สมดี ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
บวั

044869962 0845129197 -

นายเขมณัช เงนิลาด หวัหนา้สํานักปลดั อบต.บา้นบวั 044869962 0616961969 -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายเทอดรัฐ รักษ์มณี ผูท้รงคณุวฒุ ิ(ประธานฯ) 044869962 - -

นายประชาพร ขนุโนนเขวา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 0981406047 -

นายสวรรค ์เดชโนนสงัข์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 - -

นายบญุเดช ยอดพระพรม สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นบวั

044869962 - -

นายสําเนยีง ชานนทเ์มอืง ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 0611426411 -

นายสนุทร ลาดขามป้อม ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

นางสพัุตรา จันปุ่ ม ผูแ้ทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง (ทอ้ง
ถิ�นอําเภอเกษตรสมบรูณ)์

044869962 - -

นางสาวมยรุ ีอาจสามารถ ผูแ้ทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
(หวัหนา้ กศน.ประจําตําบลบา้นบวั)

044869962 0813801826 -

นายออ่น สวสัดิ�ศรี ผูท้รงคณุวฒุิ 044869962 - -

นายเขมณัช เงนิลาด หวัหนา้สํานักปลดั อบต.บา้นบวั 044869962 0616961969 -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email
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สบิตํารวจเอกอคัรชยั สมดี ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้น
บวั

044869962 0845129197 -

นายสหรัถ ไชยพรม ผูอํ้านวยการกองชา่ง 044869962 - -

นางสาวจรรยา แสนหลา้ ผูอํ้านวยการกองการศกึษาฯ 044869962 0832266171 -

นางแสง รักษ์มณี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

นางพงศกร ทาภกัดี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

นายสถติย ์คงโนนกอก ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ�น 044869962 - -

นายเขมณัช เงนิลาด หวัหนา้สํานักปลดั อบต.บา้นบวั 044869962 0616961969 -

นางลิ�นจี� พรหมพยคัฆ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ชาํนาญการ

044869962 0642511463 -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.บา้นบวั
ทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 12 พฤษภาคม 2564

                                                              นายกอบต.บา้นบวั

ขอ้มลู ณ 12/05/2564


