
 
ประกาศ เทศบาลตําบลบานบัว 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 
******************************************* 

    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) 
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานบัว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ
ผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา 
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลบานบัว ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลบานบัว  
    "บานเมืองนาอยู จัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโยลี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด"ี 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลบานบัว  
    ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
    ๒ สงเสริมการศึกษาและศิลปวัฒธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
    ๓ สงเสริมการสาธารณสุข  
    ๔ พัฒนาคุณภพชีวิตของประชาชน  
    ๕ พัฒนาศักยภาพของคนและความเขมแข็งของชุมชน  
    ๖ จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
     
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบานบัวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        1. การสงเสริมการพัฒนารายไดแกชุมชน 
        2. การสงเสริมศีกยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
 
    ดานการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
        1. การสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมดูแล ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  



        2. การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ํา 
        3. การสงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม 
    ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
        1. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
        2. สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครองชุมชน สถานศึกษา เพ่ือใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
        3. การสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        4. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
    ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        2. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
        3. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 
        4. การพัฒนาดารการกีฬาและนันทนาการ 
    ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
        1. การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
        2. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
        3. การสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล 
        4. การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
        5. พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลตําบลบานบัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2563) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
    เทศบาลตําบลบานบัว ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2563) เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดย
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2563)  

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

6 460,000.00 0 0 0 0 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

7 4,850,000.00 1 1,000,000.00 0 0 

ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

31 7,887,000.00 25 7,457,000.00 25 7,502,000.00 

ดานการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

77 73,305,000.00 15 13,150,000.00 10 6,745,000.00 

ดานการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

32 5,499,200.00 3 750,000.00 2 600,000.00 

รวม 153 92,001,200.00 44 22,357,000.00 37 14,847,000.00 
 

 
    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 89 โครงการ งบประมาณ 35,177,604 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 415,000.00 

ดานการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 2 90,000.00 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 21 6,130,769.00 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 26,847,794.00 

ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 13 1,694,041.00 

รวม 89 35,177,604.00 
 

 



    
   รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลบานบัว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา ( 
คาอาหารกลางวัน ) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บและ
จัดสรรให 

141,680.00 เพ่ือสงเสริมความ
เจริญเติบโตของเด็ก 

นักเรียน 

2. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

สนับสนุนอาหารกลางวัน  3,012,000.0
0 

เพ่ือสงเสริมการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

เด็กนักเรยีน 

3. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม 
) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,964,989.0
0 

เพ่ือสงเสริมการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

เด็กเจริญเติบโต 

4. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

สนับสนุนอุปกรณและ
สื่อการศึกษาตางๆ 

 430,100.00 เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

นักเรียน 

5. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

มหกรรมการศึกษาทองถ่ิน  32,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน 

ครูผูดูแลเด็ก 

6. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ปฐมนิเทษนักเรียนใหม  5,000.00 เพ่ือทําการแนะนํา
การเรยีนการสอนแก
เด็กและผูปกครอง 

เด็กนักเรยีน 

7. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ประชุมผูปกครอง  5,000.00 เพ่ือแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและให
คําปรึกษาแก
ผูปกครอง 

เด็กนักเรยีน 

8. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

นิทรรศการผลงานครูและ
เด็กนักเรยีน 

 5,000.00 เพ่ือสงเสริมทักษะ
การเรยีนรูของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน 

9. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

วันข้ึนปใหม  5,000.00 สงเสริมกิจกรรม
สําหรับเด็ก 

นักเรียน 



10. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

วันเด็กแหงชาต ิ  200,000.00 สงเสริมกิจกกรม
ระหวางเด็กและ
ผูปกครอง 

นักเรียน 

11. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

วันพอแหงชาติ  20,000.00 สงเสริมกิจกรรมระ
หวาเด็กและ
ผูปกครอง  

เด็กและผูปกครอง 

12. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ดอกบัวเกมส  5,000.00 สงเสริมการกีฬาแก
เด็ก 

นักเรียน 

13. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู
นอกสถานท่ีของนักเรียน 

 60,000.00 สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

ความสําเร็จ 

14. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

เสรมิสรางขวัญแลํา
กําลังใจแกบัณฑตินอย 

 15,000.00 เด็กมีแรงกระตุนใน
การเรยีนตอและสราง
ความภาคภูมิใจแก
เด็ก 

นักเรียน 

15. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ประเพณีสืบสานประเพณี
เขาพรรษา 

 30,000.00 เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
พระพุทธศาสนา 

วัด ประชาชน 

16. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

อุดหนุนโครงการประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุง 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีของ
จังหวัดบุรีรมัย 

ประชาชน 

17. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

อุดหนุนโครงการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย 

 10,000.00 เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณัจัง
หวัดบุรีรมัย 

ประชาชน 

18. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ฝกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

 30,000.00 เพ่ือสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  

ระดับความสําเร็จ 

19. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ธรรมะพัฒนาจิตใจและ
ถวายภัตตาหารเพลแด
พระภิกษุสงฆปป 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  

ระดับความสําเร็จ
การสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 



20. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

รวมพลังองคกรสตรตีําบล
บานบัวรวมใจถวายเทิดไท
องคราชินี 

 30,000.00 เพ่ือถวายเปนราช
สักการะเน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

ระดับความสําเร็จ
สงเสริมความ
จงรักภักด ี

21. ดานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม
สตร ี

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนารายได 

ระดับความสําเร็จ 

22. ดานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูสูงอาย ุ

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมพัฒนา
รายได 

ระดับความสําเร็จ 

23. ดานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแก
เยาวชน 

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนารายได 

เยาวชนตําบลบาน
บัว 

24. ดานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

อบรมและพัฒนาบุคลากร
ในการสงเสริมการเกษตร 

 300,000.00 เพ่ือพัฒนาความรูและ
สงเสริมการผลติ
สินคาเกษตรใหมี
คุณภาพ 

ระดับความสําเร็จ 

25. ดานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

อยรมสงเสรมิการผลติขาว
หอมมะลิพันธด ี

 40,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแก
เกษตรกร 

ระดับความสําเร็จ 

26. ดานการ
บริหาร
ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม 

ปลูกปาชุมชน  50,000.00 เพ่ือฟนฟูและพ้ืนท่ีปา
ชุมชน 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 

27. ดานการ
บริหาร
ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม 

ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 

 40,000.00 เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการปองกัน
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 

อาสาสมัครปองกัน
ไฟปาตําบลบานบัว 

28. ดานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

ทุนการศึกษาสําหรับครู
ผูดูแลเด็ก 

 90,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

๓ คน 

29. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๑  118,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

30. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๒  93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 



31. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๓  420,094.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

32. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๔  293,700.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

33. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๕  93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

34. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๖  93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

35. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๗  369,400.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

36. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๘  94,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

37. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี ๙  93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

38. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๐ 

 478,200.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

39. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๑ 

 82,400.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

40. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๒ 

 94,300.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

41. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๓ 

 93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

42. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๔ 

 93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

43. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๖ 

 93,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 



44. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๗ 

 94,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

45. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน คสล หมูท่ี 
๑๘ 

 94,300.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

46. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล รอบ
สํานักงานเทศบาลตําบล
บานบัว 

 830,000.00 เพ่ือประชาชนท่ีมารับ
บริการเดินทาง
สะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

47. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนนลาดยางหมู 
๑๒ ( บานประดู ) เช่ือม
คลองชลประทาน 

 621,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

48. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑ 

 21,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

49. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๒ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

50. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๓ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

51. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๔ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

52. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๕ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

53. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๖ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

54. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๗ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

55. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๘ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

56. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๙ 

 21,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 



57. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๐ 

 22,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

58. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๑ 

 22,000.00 เพ่ือประชาชนมีดาร
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

59. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๒ 

 22,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

60. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๓ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

61. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๔ 

 22,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากข้ึน 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

62. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๕ 

 21,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากข้ึน 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

63. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๖ 

 22,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

64. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๗ 

 20,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

65. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมูท่ี ๑๘ 

 21,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

กวาง ๔ เมตร 

66. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดหาภาชนะใสขยะ  300,000.00 เพ่ือลดแหลงเพาะเช้ือ
และพาหะนําโรค 

๕๐๐ ใบ 

67. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบา 

 120,000.00 ลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีตําบล 

68. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รณรงคใหความรูเก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ 

 50,000.00 เพ่ือลดปรมิาณขยะ
มูลฝอย 

หมูท่ี ๑ - ๑๘ 

69. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

 180,000.00 เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 



70. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วันผูสูงอาย ุ  300,000.00 เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบล
บานบัว 

71. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ  12,417,600.
00 

เพ่ือเปนการสราง
หลักประกันรายได 

ผูสูงอายุในตําบล
บานบัว 

72. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบ้ียยังชีพผูพิการ  6,720,000.0
0 

เพ่ือเปนการสราง
หลักประกันรายได 

ผูพิการตําบลบาน
บัว 

73. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

 90,000.00 เพ่ือเปนการสราง
หลักประกันรายได 

ผูปวยเอดสตําบล
บานบัว 

74. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย 

 20,000.00 เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศล 

สํานักงานเหลา
กาชาดบุรีรมัย 

75. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กีฬาตานยาเสพติด ( ทต 
บานบัว เกมส ) 

 150,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
กีฬาแกเยาวชน 

เยาวชน  

76. ดานการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบานหนอง
คาย ม ๑๐ - บานไทรโยง 
ตําบลกระสัง  

 1,879,000.0
0 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

เสนทางการสัญจร
สายหลัก สายรอง
ในตําบลบานบัว 

77. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดเวทีประชาคม  20,000.00 เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

หมูท่ี ๑ - ๑๘ 

78. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดตั้งศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ( 
วันปใหม วันสงกรานต ) 

 70,000.00 เพ่ือลดอัตรา
ผูเสยีชีวิตจากอบุบัติ
เหตุทางถนน 

เสนทางการสัญจร
สายหลัก สายรอง
ในตําบลบานบัว 

79. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ศักยภาพศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามยา
เสพตืด 

 30,000.00 เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพตดิ 

ศป ปศ อ เมือง
บุรีรัมย 

80. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

อุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจดัจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 

 20,000.00 เพ่ือการปฏิบัติงาน
ของ อปท เปนไปดวย
ความเรยีบรอย 

อบต กระสัง 



81. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

คาใชจายในการจัดทําแผน
ท่ีภาษี 

 40,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 

82. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

เพ่ิมศักยภาพคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 

 400,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูเพ่ิม 

ผูบริหาร สมาชิก 
ทต บานบัว 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

83. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษ 

 1,000,000.0
0 

เพ่ือจายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัตริาชการท่ี
ไมเขาลักษณะ
รายจายอ่ืน 

พนักงาน 

84. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

คาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 

 40,041.00 เพ่ือจายเปนคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย 

สมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทย 

85. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ิแบบฉีด
หมึก ( INKIET) สี  

 7,900.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องใชในสํานักงาน 

๑ เครื่อง 

86. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดซื่อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 13000 BTU 

 23,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

๑ ตัว 

87. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดซื้อกลองถายภาพน่ิง
ระบบดิจติอล 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
วัสดุอุปกรณ และ
เครื่องใชสํานักงาน 

๑ เครื่อง 

88. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ิแบบฉีด
หมึก ( INKIET) สี  

 7,900.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

๒ เครื่อง 

89. ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดซื้อคอมพืวเตอรแบบตั้ง
โตะพรอมเครื่องสํารองไฟ 

 25,200.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

๑ ชุด 

 

 
 
 



ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลบานบัว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จํานวนเงิน 19,122,973 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
40 โครงการ จํานวนเงิน 19,122,973 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 8 4,569,272.56 8 4,569,272.56 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 14,463,900.00 27 14,463,900.00 

ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 5 89,800.00 5 89,800.00 

รวม 40 19,122,972.56 40 19,122,972.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลบานบัว ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

1. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

 3,012,000.00 1,506,000.00 1506000 01/10/2559 365 

  1,506,000.00 - 08/05/2560 200 

2. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,964,989.00 949,442.40 949442.40 01/10/2559 365 

  218,798.16 - 01/06/2560 60 

3. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

วันเด็กแหงชาติ  200,000.00 171,800.00 - 08/01/2560 7 

4. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่ของ
นักเรียน 

 60,000.00 60,000.00 - 20/11/2559 15 

5. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุง 

 20,000.00 20,000.00 - 10/03/2560 15 

6. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ธรรมะพัฒนา
จิตใจและถวาย
ภัตตาหารเพล
แดพระภิกษุสงฆ
ปป 

 20,000.00 17,232.00 - 03/01/2560 5 

7. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

รวมพลังองคกร
สตรีตําบลบาน
บัวรวมใจถวาย
เทิดไทองคราชินี 

 30,000.00 30,000.00 - 10/08/2560 5 

8. ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ทุนการศึกษา
สําหรับครูผูดูแล
เด็ก 

 90,000.00 90,000.00 - 01/10/2559 365 

9. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑ 

 118,000.00 117,000.00 - 01/03/2560 30 

10. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๒ 

 93,800.00 93,000.00 - 20/02/2560 7 

11. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๓ 

 420,094.00 419,000.00 - 20/02/2560 30 

12. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๔ 

 293,700.00 291,000.00 - 01/03/2560 30 

13. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๕ 

 93,800.00 93,300.00 - 10/02/2560 15 

14. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๖ 

 93,800.00 93,400.00 - 10/02/2560 15 



15. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๗ 

 369,400.00 368,000.00 - 01/03/2560 30 

16. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๘ 

 94,600.00 94,000.00 - 20/02/2560 7 

17. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๙ 

 93,800.00 92,000.00 - 20/02/2560 7 

18. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๐ 

 478,200.00 476,000.00 - 01/03/2560 30 

19. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๑ 

 82,400.00 81,000.00 - 20/02/2560 7 

20. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๒ 

 94,300.00 93,000.00 - 10/02/2560 15 

21. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๓ 

 93,800.00 93,200.00 - 20/02/2560 7 

22. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๔ 

 93,800.00 92,000.00 - 10/02/2560 15 

23. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๖ 

 93,800.00 92,000.00 - 25/02/2560 7 

24. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๗ 

 94,600.00 94,000.00 - 10/02/2560 15 

25. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางคนน 
คสล หมูที่ ๑๘ 

 94,300.00 93,000.00 - 15/02/2560 15 

26. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน 
คสล รอบ
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บานบัว 

 830,000.00 540,000.00 - 01/06/2560 90 

27. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสราง
ถนนลาดยางหมู 
๑๒ ( บานประดู 
) เชื่อมคลอง
ชลประทาน 

 621,000.00 434,900.00 - 01/06/2560 92 

28. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมูที่ 
๑๐ 

 22,000.00 22,000.00 - 20/02/2560 7 

29. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดหาภาชนะใส
ขยะ 

 300,000.00 92,000.00 - 20/01/2560 7 

30. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

 120,000.00 119,900.00 - 03/07/2560 7 

31. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

 180,000.00 107,100.00 - 01/10/2559 365 



32. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอาย ุ

 12,417,600.0
0 

7,089,700.00 - 01/10/2559 365 

33. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ 

 6,720,000.00 3,238,400.00 - 01/10/2559 365 

34. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

 90,000.00 25,000.00 - 01/10/2559 365 

35. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย 

 20,000.00 20,000.00 - 01/10/2559 365 

36. ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
เพิ่มศักยภาพ
ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามยา
เสพตืด 

 30,000.00 30,000.00 - 01/03/2560 365 

37. ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

อุดหนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจาง
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

 20,000.00 20,000.00 -* 01/01/2560 365 

38. ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

จัดซ่ือ
เคร่ืองปรับอากา
ศขนาด 
13000 BTU 

 23,000.00 23,000.00 - 20/03/2560 10 

39. ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

จัดซ้ือกลองถาย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

 10,000.00 9,000.00 - 01/06/2560 15 

40. ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 

จัดซ้ือเคร่ือง
พิมพิ์แบบฉีด
หมึก ( INKIET) 
สี  

 7,900.00 7,800.00 - 01/02/2560 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
เทศบาลตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย  

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 6.0 0.46 5.0 0.42 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ดานการบริหารทรัพยากร
สิ่งแวดลอม 

7.0 4.85 2.0 0.09 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

31.0 7.89 21.0 6.13 8.0 4.57 8.0 4.57 8.0 4.57 

4.ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 77.0 73.30 48.0 26.85 27.0 14.46 27.0 14.46 27.0 14.46 

5.ดานการบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

32.0 5.50 13.0 1.69 5.0 0.09 5.0 0.09 5.0 0.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช. ผลการดําเนินงาน 
     เทศบาลตําบลบานบัว ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2560 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ      
 
  เงินขวัญถุงพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ( หมูท่ี  7 ) 

  
 

  
 
  รวมพลังองคกรสตรีตําบลบานบัวรวมใจถวายเทิดไทองคราชินี 

  
 
 
 



  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจในพ้ืนทีจังหวัดสุรินทร บึง
กาฬ และจังหวัดบุรีรัมยในระหวางวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2560

  
 

  
 
 
   โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน  จังหวัดบุรีรัมย 

  

  



    วันเด็กแหงชาต ิ

  
 

  
 
    ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีของนักเรียน 

  

  
 
 
 



    อุดหนุนโครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุง  

  
 
    ธรรมะพัฒนาจิตใจและถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ 

  

  
            
  จัดหาภาชนะใสขยะ 

 
 



    กอสรางถนน คสล หมูท่ี ๑ - ๑๘ 

 

   
 
   กอสรางถนน คสล รอบสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว 

  

  



    ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี ๑๐ 

   
 
    รณรงคฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



    สงเสริมเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ 

  
 

  
 
    สงเสริมเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

  

  



   โครงการใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

 

  
 
   พิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 

  
 

  
 
 
 
 



   ซอมแผนกูชีพ / อัคคีภัย 

  
 

  
 

  
 
   ตอตานคอรัปช่ัน 

  
 
 



   การประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

    

  

     
   โครงการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

  

  



   การบริการรถน้ําสําหรับอุปโภค  บริโภค  และเหตุดวนตางๆ 

  

  

  
 

   โครงการจางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 

 

  
 
 



   โครงการปลูกปาชุมชน 

  

   
  โครงการรอนปธงชาติไทย  รอยดวงใจไทยท้ังชาติ 

  

  

  



   โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

   
 
   โครงการเทศบาลตําบลบานบัวพบประชาชน 

  
 

  
 

   
 
 



   วันแมแหงชาติ 

  
 

  
 
  
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลบานบัวทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
 
 
                                                                      นายกเทศมนตรีลตําบลบานบัว 
 

 

 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560เทศบาลตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

