
 
ประกาศ เทศบาลตําบลบานบัว 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

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

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานบัว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา 
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลบานบัว ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลบานบัว  

"บานเมืองนาอยู จัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลบานบัว 

 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบานบัวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 



ง. การวางแผน 
เทศบาลตําบลบานบัว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 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 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 95 75,121,000.00 43 15,887,000.00 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 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 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 18 685,000.00 18 685,000.00 17 680,000.00 

รวม 150 89,851,000.00 67 18,582,000.00 57 9,812,000.00 56 9,807,000.00 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยมี

โครงการท่ีบรรจอุยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 93 โครงการ งบประมาณ 24,506,839 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 61 20,990,300.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 475,000.00 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 18 2,386,539.00 

การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 2 150,000.00 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 7 505,000.00 

รวม 93 24,506,839.00 

 
 
 



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลบานบัว มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน 

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอุปกรณและ

สื่อการศึกษาตางๆ 

 391,000.00 เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก 

นักเรียนในตําบล 

2. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันไหวครู เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

5,000.00 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก

ท่ีดีใหแกเด็กนักเรียน 

นักเรียนในตําบล 

3. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ประชุมผูปกครอง เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

5,000.00 เพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและให

คําปรึกษาแก

ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

5,000.00 เพ่ือทําการแนะนํา

การเรียนการสอนแก

เด็กและผูปกครอง 

เด็กและผูปกครอง 

5. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

นิทรรศการผลงสนครู

และเด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

5,000.00 เพ่ือสงเสริมทักษะ

การเรียนรูของเด็ก

นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

6. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันข้ึนปใหม  5,000.00 lสงเสริมกิจกรรม

สําหรับเด็กi, 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแหงชาติ  200,000.00 สงเสริมกิจกรรม

ระหวางเด็กและ

ผูปกครอง 

เด็กในตําบล 

8. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันพอแหงชาติ  20,000.00 สงเสริมกิจกรรม

ระหวางเด็กและ

ผูปกครอง 

ผูปกครองและเด็ก

ศูนยพัฒราเด็กเล็ก 

9. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันแมแหงชาติ  20,000.00 สงเสริมกิจกรรม

ระหวางเด็กและ

ผูปกครอง 

ผูปกครองและเด็ก

ศูนยพัฒราเด็กเล็ก 

10. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ

ประเพณีวัฒนธรรม

เมืองบุรีรัมย 

 10,000.00 เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษประเพณี, 

ปกครองจังหวัดบุรรีัมย 



11. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลบานบัว 

 30,000.00 เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมกลุมพัฒนา

สตร ี

กลุมสตรีมีความสามัคคี

กัน 

12. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลากาชาด

จังหวัดบุรีรัมย 

 20,000.00 เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณ

กุศล 

สํานักงานเหลากาชาด

จังหวัดบุรีรัมย 

13. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ

ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

 20,000.00 เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรม 

ความสามัคคี 

14. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา 

 120,000.00 ลดอัตราเสี่ยงในการ

เกิดโาคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

ตําบลบานบัว 

15. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

1 

 99,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

50 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

16. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

รณรงคใหความรู

เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 

 800,000.00 เพ่ือลดปริมาณขยะ

มูลฝอย 

หมู 1-หมู 18 

17. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

 120,000.00 เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 

18. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลบานบัว 

 300,000.00 เพ่ือจายเปนเงิน

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลบานบัว 

กองทุนสุขภาพตําบล

บานบัว 

19. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

จัดหาถังขยะอันตราย  180,000.00 เพ่ือลดแหลงเพาะ

เชื้อโรคและพาหนะ

นําโรค 

18 ใบ 

20. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันผูสูงอาย ุ  250,000.00 เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในตําบลบาน

บัว 

21. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 

 11,953,200.

00 

เพ่ือเปนการสราง

หลักประกันรายได 

ผูสูงอายุในตําบลบาน

บัว 

22. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส 

 90,000.00 เพ่ือเปนการสราง

หลักประกันรายได 

ผูปวยเอดสในตําบล

บานบัว 



23. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

2 

 96,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

90 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

24. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

3 

 94,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

225 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

25. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

4 

 305,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

26. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

5 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

50 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

27. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

6 

 96,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 5 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

28. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

7 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

29. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี 

8 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

30. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล หมูท่ี

9 

 98,000.00 เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคมท่ี

สะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

80 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

31. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล. หมู 

10 

 99,000.00 เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคมท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

32. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี 11 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

180 เมตา หนา 0.15 

เมตร 

 

 



33. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

12 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 

120 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

34. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี 13  

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

60 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

35. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

14 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

36. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล. หมู

ท่ี 15 

 95,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

90 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

37. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

16 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

60 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

38. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

17 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 6 กวาง ยาว 

100 ยาว หนา 0.15 

เมตร 

39. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

18 

 132,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 กวาง ยาว 

80 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

40. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 1 

 74,300.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

550 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

41. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 2 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

42. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 3 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

 

 



43. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงลงหินคลุก หมู

ท่ี 4 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

44. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 5 

 98,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

45. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 6 

 94,900.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

46. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 7 

 99,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

47. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 8 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

48. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 9 

 77,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

500เมตร หนา 0.01 

เมตร 

49. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 10 

 99,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

50. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 11 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

51. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 12 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

52. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 13  

 95,600.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.01 

เมตร 

 

 



53. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 14 

 97,000.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

54. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 15 

 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

55. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 16 

 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

56. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 17 

 97,500.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

57. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 18 

 92,800.00 เพ่ือประชาชนมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

58. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กอสรางอาคาร

เอนกประสงค 

 2,000,000.0

0 

เพ่ือใชในสํานักงาน 1 

59. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

โครงการกอสรางอาคาร

จอดรถ 

 500,000.00 เพ่ือความเปน

ระเบียบและอํานวย

ความสะดวกแกผูมา

ติดตอราชการ 

เทศบาลตําบลบานบัว 

60. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กีฬาตานยาเสพติด

(เทศบาลตําบลบานบัว 

เกมส) 

 150,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ

กีฬาแกเยาวชน/

ประชาชน 

เยาวชน/ประชาชน 

ตําบลบานบัว 

61. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

จัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน  100,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ

กีฬาแกเยาวชน/

ประชาชน 

เยาวชน/ประชาชน 

62. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

อุดหนนโครงการศูนย

รวมขอมูลขาวสารการ

จัดซ้ือจัดจางของ อปท 

 

 

 20,000.00 เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ของ อปท เปนไป

ดวยความเรียบรอย 

อบต กระสัง 



63. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

อุดหนุนโครงการเพ่ิม

ศักยภาพศูนยปฏิบัตื

การปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

 30,000.00 เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพติด 

ศป ปส อําเภอเมือง

บุรีรัมย  

64. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแก

กลุมสตร ี

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนารายได 

กลุมสตรีตําบลบานบัว 

65. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแก

ผูสูงอายุ 

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนารายได 

กลุมผูสูงอายุตําบลบาน

บัว 

66. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมอาชีพใหแก

เยาวชน 

 25,000.00 เพ่ือสงเสริมพัฒนา

รายได 

เยาวชนตําบลบานบัว 

67. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

อบรมและพัฒนา

บุคลากรในการสงเสริม

การเกษตร 

 300,000.00 เพ่ือพัฒนาความรู

สงเสริมการผลิต

สินคาทางการเกษตร 

เกษตรกรตําบลบานบัว 

68. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

อบรมสงเสริมการผลิต

ขาวหอมมะลิพันธดี 

 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแก

เกษตรกรในดานการ

ผลิตเมล็ดขาวพันธดี 

เกษตรกรตําบลบานบัว 

69. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

เพ่ิมศักยภาพคณะ

ผูบริหารสมาชิกสภาฯ

พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา,พนักงาน

จาง 

 250,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ผูบริหาร,สมาชิก ทต.

บานบัว พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

70. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

คาจาง คาตอบแทน 

ผูปฏิบัติงานดานการกู

ชีพ 

 400,000.00 เพ่ือจายเปน

คาตอบแทนผูปฏิบัติ

หนาท่ีประจําศูนย

1669 

กูชีพและ ส.อปพร. 

71. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การจัดเก็บรายไดและ

การชําระภาษี 

 20,000.00 เพ่ือสรางความเขาใจ

แกประชาชนในการ

ชําระภาษี 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 

72. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

คาใชจายในการจัดทํา

แผนท่ีภาษี 

 100,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

พ้ืนท่ีตําบลบานบัว 

73. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

เกษียณอายุพนักงาน

เทศบาล(ลูกจางประจํา) 

 360,000.00 เพ่ือจายใหบุคลากรท่ี

เกษียณอายุราชการ 

พนักงานเทศบาล 



74. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

จัดตั้งศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน

(เทศกาลปใหม-

สงกรานต) 

 70,000.00 เพ่ือลดอัตรา

ผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 

เสนทางการสัญจรสาย

หลัก สายรองในตําบล

บานบัว 

75. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

จัดเวทีประชาคม  20,000.00 เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

หมูท่ี1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 

76. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

คาบํารุงสมาคม

สันนิบาตแหงประเทศ

ไทย 

 41,539.00 เพ่ือจายเปนคาบํารุง

สมาคมสันนิบาตแหง

ประเทศไทย 

สันนิบาตแหงประเทศ

ไทย 

77. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปา 

 40,000.00 เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการปองกัน

ไฟปาและหมอกควัน 

อาสมาสมัครปองกันไฟ

ปาตําบลบานบัว 

78. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 282,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนืองกับ

การปฎิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

79. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 140,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

80. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 100,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

81. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 283,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

 

 

 

พนักงานเทศบาล 



82. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 100,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

83. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 65,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

84. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

ประโยขนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ 

 65,000.00 เพ่ือจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืน 

พนักงานเทศบาล 

85. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

หลอเทียนและถวาย

เทียนจํานําพรราา 

 5,000.00 เด็กรูประเพณีตางๆ

ของชาติไทย 

ผูปกครองและเด็ก

ศูนยพัฒราเด็กเล็ก 

86. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ดอกบัวเกมส  5,000.00 สงเสริมการกีฬาแก

เด็ก เด็กมีน้ําใจเปน

นักกีฬา 

เด็กและผูปกครอง 

87. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานท่ีของ

นักเรียน 

 60,000.00 สงเสริมพัมนาการ

ของเด็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

88. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

เสริมสรางขวัญและ

กําลังใจแกบัณฑิตนอย 

 15,000.00 เด็กมีแรงกระตุนใน

การเรียนตอ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

89. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีเขาพรราา 

 300,000.00 เพ่ือสงเสริมและการ

อนุรักษประเพณี

พระพุทธศาสนา 

วัด สํานักสงฆ 

ประชาชนในตําบลบสน

บัว 

90. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ธรรมะพัฒนาจิตใจและ

ถวายภัตตาหารเพลแด

พระภิกษุสงฆ 

 30,000.00 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม แก

ผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน 

ผูบริหาร สมาชิก 

พนักงานและลูกจาง ทต 

บานบัว 

91. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ทุนการศึกษาปริญญา

ตรี 3 คน ทุนละ 30000 

บาท  

 90,000.00 เพ่ือเปนทุนการศึกษา 

แกผูปฏิบัติหนาท่ี

ดูแลเด็ก 

ผูปฏิบัติหนาท่ีดูแลเด็ก 

3 ราย 



92. การบริหาร

ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

รักน้ํารักปา รักษา

แผนดิน 

 100,000.00 เพ่ือกําจัดวัชพ้ืชและ

สิ่งกีดขวางทางน้ํา 

ลําหวยจระเขมาก 

ระยะทาง 7. 5 

กิโลเมตร 

93. การบริหาร

ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 50,000.00 เพ่ิมฟนฟูและพ้ืนท่ีปา

ชุมชน 

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน

ตําบลบานบัว 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลบานบัว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ

กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จํานวนเงิน 1,570,855 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
18 โครงการ จํานวนเงิน 1,570,855 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 16 1,479,655.00 16 1,479,655.00 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 1 46,200.00 1 46,200.00 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 1 45,000.00 1 45,000.00 

รวม 18 1,570,855.00 18 1,570,855.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลบานบัว ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 
ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนนิงาน 

1. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแหงชาติ  200,000.00 105,255.00 01/2561 04/01/2561 5 

2. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

สงเสริมเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส 

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

3. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 1 

 74,300.00 74,000.00 11/2561 29/12/2560 15 

4. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 2 

 98,000.00 97,500.00 04/2561 01/02/2561 15 

5. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 3 

 97,000.00 96,500.00 03/2561 01/02/2561 15 

6. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงลงหินคลุก หมูท่ี 

4 

 97,000.00 96,500.00 05/2561 15/01/2561 15 

7. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 5 

 98,000.00 97,500.00 02/2561 01/02/2561 15 

8. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 6 

 94,900.00 94,500.00 06/2561 15/01/2561 15 

9. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 7 

 99,600.00 99,000.00 07/2561 15/01/2561 15 

10. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 8 

 97,000.00 97,000.00 08/2561 15/01/2561 15 

11. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 9 

 77,800.00 77,500.00 10/2561 29/12/2560 15 

12. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 11 

 97,000.00 96,500.00 นาย

วิกรม ปุ

ลันรัมย/

13/2561 

29/12/2560 15 

13. การพัฒนาดาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  95,600.00 95,000.00 09/2561 15/01/2561 15 



คุณภาพชีวิต หมูท่ี 13  

14. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 16 

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

15. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 

หมูท่ี 17 

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

16. การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต 

กีฬาตานยาเสพติด

(เทศบาลตําบลบานบัว 

เกมส) 

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

17. การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

จัดตั้งศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน

(เทศกาลปใหม-

สงกรานต) 

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

18. 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 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมา

ณ 

1.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 95.0 75.12 61.0 20.99 16.0 1.48 16.0 1.48 16.0 1.48 

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

3.การบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีด ี
27.0 3.38 18.0 2.39 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

4.ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร

สิ่งแวดลอม 
11.0 10.23 2.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การบริหารทรัพยากรมนุษย 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 และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย วันท่ี 4 กันยายน 2561 

  

  

  

 

 

 



โครงการวันแมแหงชาติ  2561 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมจิตอาสา  “ เราทําความดี  ดวยหัวใจ ”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

  

  
 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

  

  

  



โครงการวันผูสูงอายุ  2561 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  พนักงานฯ  และลูกจางฯ  ๒๕๖๐ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



การติดตามความกาวหนา  การแกไขปญหาแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน  เพ่ือลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ําในลําหวยจระเขมาก 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  

  

 



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

   

  

  

  

 



การฝกปองกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดบุรีรัมย  ๒๕๖๑ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



การฝกซอมอพยพหนีไฟ  ไทวัสดุบุรีรัมย / แมคโครบุรีรัมย 

  

  

  

  

 

 

 



จัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ( เทศกาลสงกรานต ) 

  

  

  
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอต
วามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลบานบัวทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
                         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                                                             ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน 2561 
 
 

นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 เทศบาลตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

