
 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลตําบลบานบัว 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 

     ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหาร

ทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนใน

ทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน          

และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานบัว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

เทศบาลตําบลบานบัว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลบานบัว  

      "บานเมืองนาอยู จัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี" 

ข. พันธะกิจ ของเทศบาลตําบลบานบัว  

     ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบานบัวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

      การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

      การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

      การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

      การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

      การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 



ง. การวางแผน 

        เทศบาลตําบลบานบัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-

2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน

พ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

     เทศบาลตําบลบานบัว ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 100 81,691,000.00 38 9,147,000.00 34 7,617,000.00 34 7,617,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8 730,000.00 2 70,000.00 2 70,000.00 2 70,000.00 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 27 3,380,000.00 2 520,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 11 10,230,000.00 2 1,420,000.00 2 1,420,000.00 2 1,420,000.00 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 9 390,000.00 11 390,000.00 11 390,000.00 10 385,000.00 

รวม 155 96,421,000.00 55 11,547,000.00 50 9,517,000.00 49 9,512,000.00 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม 2560  

 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 97 โครงการ งบประมาณ 31,056,839 บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 65 27,540,300.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 475,000.00 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 18 2,386,539.00 

การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 2 150,000.00 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 7 505,000.00 

รวม 97 31,056,839.0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลบานบัว มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวนงบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลติ 

1. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เงินอุดหนนุ

ทั่วไป 
30,000.00 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน

และลกูจาง ทต บานบัว 

2. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารการศึกษา ( คาอาหาร

กลางวัน ) 

 1,400,000.00 เพ่ือสงเสริมการ

เจริญเติบโตของเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนุนอาหารกลางวัน  3,120,000.00 เพ่ือสงเสริมการ

เจริญเติบโตของเด็ก 

โรงเรียนในตําบล 

4. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนุนอาหารเสริม ( นม 

) 
 2,000,000.00 เพ่ือสงเสริมการ

เจริญเติบโตของเด็ก 

เด็กนักเรียนในตําบล 

5. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนุนอุปกรณและ

สื่อการศึกษาตางๆ 
 391,000.00 เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็ก 

นักเรียนในตําบล 

6. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันไหวครู เงินอุดหนนุ

ทั่วไป 
5,000.00 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี

ใหแกเด็กนักเรียน 

นักเรียนในตําบล 

7. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ประชุมผูปกครอง เงินอุดหนนุ

ทั่วไป 
5,000.00 เพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและใหคําปรึกษา

แกผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม เงินอุดหนนุ

ทั่วไป 
5,000.00 เพ่ือทําการแนะนําการ

เรียนการสอนแกเด็กและ

ผูปกครอง 

เด็กและผูปกครอง 

9. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
นิทรรศการผลงสนครูและ

เด็กนักเรียน 
เงินอุดหนนุ

ทั่วไป 
5,000.00 เพ่ือสงเสริมทักษะการ

เรียนรูของเด็กนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันขึ้นปใหม  5,000.00 lสงเสริมกิจกรรมสําหรับ

เด็กi, 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

11. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันเด็กแหงชาติ  200,000.00 สงเสริมกิจกรรมระหวาง

เด็กและผูปกครอง 

เด็กในตําบล 

12. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันพอแหงชาติ  20,000.00 สงเสริมกิจกรรมระหวาง

เด็กและผูปกครอง 

ผูปกครองและเด็กศูนยพัฒรา

เด็กเลก็ 

13. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันแมแหงชาติ  20,000.00 สงเสริมกิจกรรมระหวาง

เด็กและผูปกครอง 

ผูปกครองและเด็กศูนยพัฒรา

เด็กเลก็ 

14. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการประเพณี

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย 
 10,000.00 เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณี, 

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย 

15. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลบานบัว 
 30,000.00 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

กลุมพัฒนาสตรี 

กลุมสตรีมีความสามัคคีกัน 

16. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด

บุรีรัมย 
 20,000.00 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสา

ธารณกุศล 

สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด

บุรีรัมย 

17. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการประเพณี

ขึ้นเขาพนมรุง 
 20,000.00 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ความสามัคคี 



18. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา 
 120,000.00 ลดอัตราเสี่ยงในการเกิด

โาคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ตําบล

บานบัว 

19. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่1  99,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

20. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
รณรงคใหความรูเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ 
 800,000.00 เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย หมู 1-หมู 18 

21. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
โครงการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 
 120,000.00 เพ่ือปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

พ้ืนที่ตําบลบานบัว 

22. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สมทบกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพตําบลบานบัว 
 300,000.00 เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนหลกัประกัน

สุขภาพตําบลบานบัว 

กองทุนสุขภาพตําบลบานบัว 

23. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
จัดหาถังขยะอันตราย  180,000.00 เพ่ือลดแหลงเพาะเชื้อโรค

และพาหนะนําโรค 

18 ใบ 

24. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันผูสูงอายุ  250,000.00 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในตําบลบานบัว 

25. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  11,953,200.00 เพ่ือเปนการสราง

หลักประกันรายได 

ผูสูงอายุในตําบลบานบัว 

26. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สงเสริมเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  90,000.00 เพ่ือเปนการสราง

หลักประกันรายได 

ผูปวยเอดสในตําบลบานบัว 

27. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่2  96,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

28. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่3  94,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 225 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

29. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่4  305,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

30. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่5  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

31. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่6  96,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 5 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

32. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่7  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

33. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที ่8  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

34. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล หมูที9่  98,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

35. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล. หมู 10  99,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวกมากขึ้น 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

36. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล. หมูที่ 

11 
 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 180 เม

ตา หนา 0.15 เมตร 

37. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล.หมูที ่12  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตร 



38. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล. หมูที่ 

13 
 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

39. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล.หมูที ่14  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

40. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล. หมูที่ 

15 
 95,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

41. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล.หมูที ่16  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

42. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล.หมูที ่17  98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 6 กวาง ยาว 100 

ยาว หนา 0.15 เมตร 

43. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางถนน คสล.หมูที ่18  132,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 กวาง ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

44. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 1 
 74,300.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 550 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

45. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 2 
 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

46. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 3 
 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

47. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงลงหินคลุก หมูที ่4  97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

48. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 5 
 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

49. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 6 
 94,900.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

50. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 7 
 99,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

51. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 8 
 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

52. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 9 
 77,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500

เมตร หนา 0.01 เมตร 

53. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 10 
 99,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

54. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 11 
 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

55. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 12 
 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

56. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 13 
 95,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.01 เมตร 

57. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 14 
 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.10 เมตร 



58. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 15 
 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

59. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 16 
 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

60. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 17 
 97,500.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

61. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู

ที่ 18 
 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

62. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กอสรางอาคารเอนกประสงค  2,000,000.00 เพ่ือใชในสํานักงาน 1 

63. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
โครงการกอสรางอาคารจอด

รถ 
 500,000.00 เพ่ือความเปนระเบียบและ

อํานวยความสะดวกแกผู

มาติดตอราชการ 

เทศบาลตําบลบานบัว 

64. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กีฬาตานยาเสพติด(เทศบาล

ตําบลบานบัว เกมส) 
 150,000.00 เพ่ือสนับสนุนการกีฬาแก

เยาวชน/ประชาชน 

เยาวชน/ประชาชน ตําบลบาน

บัว 

65. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
จัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน  100,000.00 เพ่ือสนับสนุนการกีฬาแก

เยาวชน/ประชาชน 

เยาวชน/ประชาชน 

66. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด

จางของ อปท 

 20,000.00 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ 

อปท เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

อบต กระสัง 

67. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการเพ่ิม

ศักยภาพศูนยปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามยา

เสพติด 

 30,000.00 เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพติด 

ศป ปส อําเภอเมืองบุรีรัมย 

68. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม

สตรี 
 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

รายได 

กลุมสตรีตําบลบานบัว 

69. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
ฝกอบรมอาชีพใหแก

ผูสูงอายุ 
 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

รายได 

กลุมผูสูงอายุตําบลบานบัว 

70. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
ฝกอบรมอาชีพใหแกเยาวชน  25,000.00 เพ่ือสงเสริมพัฒนารายได เยาวชนตําบลบานบัว 

71. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
อบรมและพัฒนาบุคลากรใน

การสงเสริมการเกษตร 
 300,000.00 เพ่ือพัฒนาความรูสงเสริม

การผลิตสินคาทางการ

เกษตร 

เกษตรกรตําบลบานบัว 

72. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
อบรมสงเสริมการผลิตขาว

หอมมะลิพันธดี 
 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแก

เกษตรกรในดานการผลิต

เมล็ดขาวพันธดี 

เกษตรกรตําบลบานบัว 

73. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

เพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯพนักงาน

เทศบาลลูกจางประจํา,
พนักงานจาง 

 250,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูเพ่ิมขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก ทต.บานบัว 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

74. การบริหาร คาจาง คาตอบแทน  400,000.00 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผู กูชีพและ ส.อปพร. 



จัดการ

บานเมืองที่ดี 
ผูปฏิบัติงานดานการกูชีพ ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนย

1669 

75. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

จัดเก็บรายไดและการชําระ

ภาษี 

 20,000.00 เพ่ือสรางความเขาใจแก

ประชาชนในการชําระ

ภาษี 

พ้ืนที่ตําบลบานบัว 

76. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาใชจายในการจัดทําแผนที่

ภาษี 
 100,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

พ้ืนที่ตําบลบานบัว 

77. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

เกษียณอายุพนักงานเทศบาล

(ลูกจางประจํา) 
 360,000.00 เพ่ือจายใหบุคลากรที่

เกษียณอายุราชการ 

พนักงานเทศบาล 

78. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดต้ังศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน(เทศกาลป

ใหม-สงกรานต) 

 70,000.00 เพ่ือลดอัตราผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 

เสนทางการสัญจรสายหลัก 

สายรองในตําบลบานบัว 

79. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดเวทีประชาคม  20,000.00 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน 

หมูที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

80. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาบํารุงสมาคมสันนิบาต

แหงประเทศไทย 
 41,539.00 เพ่ือจายเปนคาบํารุง

สมาคมสันนิบาตแหง

ประเทศไทย 

สันนิบาตแหงประเทศไทย 

81. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ไฟปา 
 40,000.00 เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การปองกันไฟปาและ

หมอกควัน 

อาสมาสมัครปองกันไฟปา

ตําบลบานบัว 

82. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 282,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนืองกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

83. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 140,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

84. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 100,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

85. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 283,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

86. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 100,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

87. การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ 
 65,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

88. การบริหาร ประโยขนตอบแทนอ่ืนเปน  65,000.00 เพ่ือจายเกี่ยวเนื่องกับการ พนักงานเทศบาล 



จัดการ

บานเมืองที่ดี 
กรณีพิเศษ ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน 

89. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

หลอเทียนและถวายเทียน

จํานําพรรษา 
 5,000.00 เด็กรูประเพณีตางๆของ

ชาติไทย 

ผูปกครองและเด็กศูนยพัฒรา

เด็กเลก็ 

90. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ดอกบัวเกมส  5,000.00 สงเสริมการกฬีาแกเด็ก 

เด็กมีน้ําใจเปนนกักฬีา 

เด็กและผูปกครอง 

91. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่ของนักเรียน 
 60,000.00 สงเสริมพัฒนาการของเด็ก เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

92. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

เสริมสรางขวัญและกําลังใจ

แกบัณฑิตนอย 
 15,000.00 เด็กมีแรงกระตุนในการ

เรียนตอ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

93. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

เขาพรรษา 
 300,000.00 เพ่ือสงเสริมและการ

อนุรักษประเพณี

พระพุทธศาสนา 

วัด สํานักสงฆ ประชาชนใน

ตําบลบานบัว 

94. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ธรรมะพัฒนาจิตใจและถวาย

ภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ

สงฆ 

 30,000.00 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม แกผูบริหาร 

สมาชิก พนักงาน 

ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน

และลกูจาง ทต บานบัว 

95. การบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 3 
คน ทุนละ 30000 บาท 

 90,000.00 เพ่ือเปนทุนการศึกษา แกผู

ปฏิบัติหนาที่ดูแลเดก็ 

ผูปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก 3 ราย 

96. การบริหาร

ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

รักน้ํารักปา รักษาแผนดิน  100,000.00 เพ่ือกําจัดวัชพืชและสิ่งกีด

ขวางทางน้ํา 

ลําหวยจระเขมาก ระยะทาง 7. 

5 กิโลเมตร 

97. การบริหาร

ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ 

 50,000.00 เพ่ิมฟนฟูและพ้ืนที่ปา

ชุมชน 

พ้ืนที่สาธารณประโยชน

ตําบลบานบัว 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลบานบัว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมี
การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จํานวนเงิน 2,774,597 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 21 โครงการ จํานวนเงิน 2,774,597 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 19 2,683,397.00 19 2,683,397.00 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 1 46,200.00 1 46,200.00 

การบริหารทรพัยากรมนุษย 1 45,000.00 1 45,000.00 

รวม 21 2,774,597.00 21 2,774,597.00 

  



   รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลบานบัว ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เงินอุดหนนุทั่วไป 30,000.00 18,000.00 0 16/01/2561 5 

2. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนนุอาหารกลางวัน  3,120,000.00 743,800.00 00 07/12/2560 5 

3. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สนับสนนุอาหารเสริม ( นม )  2,000,000.00 441,942.00 01/2561 22/12/2560 90 

4. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
วันเดก็แหงชาติ  200,000.00 105,255.00 01/2561 04/01/2561 5 

5. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
สงเสรมิเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส  90,000.00 24,000.00 00 01/10/2560 150 

6. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 1  74,300.00 74,000.00 11/2561 29/12/2560 15 

7. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 2  98,000.00 97,500.00 04/2561 01/02/2561 15 

8. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 3  97,000.00 96,500.00 03/2561 01/02/2561 15 

9. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุลงหินคลุก หมูที่ 4  97,000.00 96,500.00 05/2561 15/01/2561 15 

10. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมทูี่ 5  98,000.00 97,500.00 02/2561 01/02/2561 15 

11. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 6  94,900.00 94,500.00 06/2561 15/01/2561 15 

12. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 7  99,600.00 99,000.00 07/2561 15/01/2561 15 

13. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 8  97,000.00 97,000.00 08/2561 15/01/2561 15 

14. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 9  77,800.00 77,500.00 10/2561 29/12/2560 15 

15. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 

11 
 97,000.00 96,500.00 นายวิกรม ปุลนั

รัมย/13/2561 
29/12/2560 15 

16. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 

13 
 95,600.00 95,000.00 09/2561 15/01/2561 15 

17. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 

16 
 92,800.00 92,500.00 12/2561 29/12/2560 15 

18. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
ปรับปรงุถนนลงหินคลุก หมูที่ 

17 
 97,500.00 97,000.00 01/2561 01/02/2561 15 

19. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 
กีฬาตานยาเสพติด(เทศบาลตําบล

บานบัว เกมส) 
 150,000.00 139,400.00 1/2561 29/12/2560 30 

20. การบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ด ี
จัดต้ังศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน(เทศกาลป

ใหม-สงกรานต) 

 70,000.00 46,200.00 00 29/12/2560 10 

21. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี 3 คน 

ทุนละ 30000 บาท 
 90,000.00 45,000.00 00 28/12/2560 15 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
เทศบาลตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 

ยุทธศาสตร 

แผนการ

ดําเนินการ 

ท้ังหมด 

อนุมัติ

งบประมาณ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 100.0 81.69 65.0 27.54 19.0 2.68 19.0 2.68 19.0 2.68 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8.0 0.73 5.0 0.48 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การบริหารจดัการบานเมืองทีด่ ี 27.0 3.38 18.0 2.39 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

4.การบริหารทรัพยากรส่ิงแวดลอม 11.0 10.23 2.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.กาบริหารทรัพยากรมนษุย 9.0 0.39 7.0 0.50 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ช. ผลการดําเนินงาน 
        เทศบาลตําบลบานบัว ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับ
ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

 
บุรีรัมยมาราธอน  2561 

 
 

  
 

  
 



ประชุมอําเภอสัญจร  ๒๕๖๑ 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

  
 

  
 

 
 

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

  
 

  
 



มอบของขวัญผูสูงอายุ  ๑๐๐  ป  ผูสูงอายุ  อายุยืน . . . เยาว 

  
 

  
 

  
 

การจัดเวทีประชาคม  ในระดับหมูบาน  ตามโครงการไทยนิยม  ไทยย่ังยืน 

  
 

  



ชาวนายุคใหม  ตองไถกลบตอซังขาว 

  
 

  
 

  
 

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 

  
 

  



สนับสนุนอาหารกลางวัน 

     
 

สนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) 

   
 

กีฬาตานยาเสพติด(เทศบาลตําบลบานบัว เกมส) 

  
 

 

 

 

 



วันเด็กแหงชาต ิ

  
 

  
 

สงเสริมเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

  
 

  
 



ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 

    
 

   
 

   
 

   
 

 



จัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(เทศกาลปใหม-สงกรานต) 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 



Fix It Center 

  
 

  
 

                   ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลบานบัวทราบ เพ่ือจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
    
                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                                                             ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  มีนาคม 2561 
 
                                                                                   
                                                                                     นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

 

 

 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 เทศบาลตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

