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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที่ โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน  
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิ 

ม.1 ข้างบา้นนางจนัทร์ มะราชลี  ถึงแยกหมู่ที่5 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 247 เมตร  พร้อมวางท่อ
และบ่อพัก คสล. 

44๐,๐๐๐ 439,000 1,000 กองช่าง    

 

๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิ 

ม.2 จากบ้านนายพนิิจ มะราชล ีถึงบ้านนางดวงใจ 

วงละคร  
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 264 เมตร พร้อมวางท่อและ
บ่อพัก คสล. 

 
 

464,๐๐๐ 463,000 1,000 กองช่าง    

 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 จาก 

รพ.สต.บ่อใหญ่ถึงบ้านนายเวช  ศรีกาลุน  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

 
283,๐๐๐ 282,000 1,000 กองช่าง    

 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ข้าง
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

 
345,๐๐๐ 

 
344,000 

 
1,000 

 
กองช่าง 
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๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5  จาก
นานายทว ีค้าด ีถึงลา้ห้วยสายคอ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

400,๐๐๐ 398,500 1,500 กองช่าง    

 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จาก
สามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต ถึงนา
นางหวานหอม สุรอง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

431,๐๐๐ 428,500 2,500 กองช่าง    

 

๗ โครงการปรับปรุงถนนถมดนิ ม.7 จากนานายชืน่ชัย 

ศรีภักดี ถึงนานายสมบัติ ทนิชว่ย 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 

เมตร 

84,๐๐๐ 82,000 2,000 กองช่าง    

 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 เส้น
โคกขี สูตรต่อจากที่เดิม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

431,๐๐๐ 429,500 1,500 กองช่าง    

 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
จาก รร.บ้านหนองหว้าโนนทองถึงบ้านนายสมชาย 

ศรีค้าเวียง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 

232,๐๐๐ 207,000 25,000 กองช่าง    
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๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 

จากนานายสมาน  สาเกตุถึงนานายคมสนั  นามบุญ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

432,๐๐๐ 428,500 3,500 กองช่าง    

 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จาก
สามแยกนานายชัยยนต ์ โทท้า ถึงนาบา้นนายสมร  

เจนการ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 

465,๐๐๐ 463,500 1,500 กองช่าง    

 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 จาก
นานางสุมาล ี มาลาหอม ไปโนนกระเบื อง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

496,๐๐๐ 492,400 3,500 กองช่าง    

 

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุ ม.13 จากไร ่
นายสมหวัง สิงอ่อน ถึงนานายคา้พันธ ์โสมา 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร 

284,๐๐๐ 282,000 2,000 กองช่าง    

 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 จาก
นานายนิด  โทท้า ถึงวดัปา่ฉัพพลันรังศรี 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

405,๐๐๐ 404,000 1,000 กองช่าง    
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๑5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 จาก
บ้านนายสุบรรณ แก้วขาว ถึงสามแยกไปบา้นหินลาด 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

292,๐๐๐ 291,500 1,000 กองช่าง    

 

๑6 โครงการปรับปรุงถนนถมดนิ ม.16 จากนายนาย
สมบูรณ ์สีสังข์ ถึงนานายบุญทนั  โทท้า 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 

เมตร 

351,๐๐๐ 313,500 37,500 กองช่าง    

 

๑7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 จาก
นานายสมศรี  ศรีภักดีถึงวัดป่าบา้นดงเค็ง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

496,๐๐๐ 494,000 2,000 กองช่าง    

 

๑8 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ท้าการและ
หอประชุม อบต.บ่อใหญ่ 
 

100,๐๐๐ 282,000 2,000 กองช่าง    
 

19 โครงการต่อเติมอาคารส้านักงาน 
150,๐๐๐ - 150,000 กองช่าง    

 

20 โครงการเงินชดเชยคา่งานสิง่ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรบัราคาได ้
 

50,๐๐๐ - 50,000 กองช่าง    
 

๒1 โครงการค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุและตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง 
 

๒0,๐๐๐ - 20,000 กองช่าง    
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
************************* 

 

ที่ โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน  
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

22 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ฝาย เข่ือน 

หรือสิ่งก่อสร้าง 
 

1,00๐,๐๐๐ 989,400 50.00 กองช่าง    
 

23 โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคมุงานทีจ่่ายให้แก่
เอกชน นิตบิุคคล เพื่อให้ได้มาซึง่งานก่อสร้าง 
 

5๐,๐๐๐ - 50,000 กองช่าง    
 

24 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและขยายเขตประปา 
๕๐,๐๐๐ - 50,000 กองช่าง    

 

25 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ท้าการและอาคาร
หอประชุม อบต.บ่อใหญ่ 
 

๑0๐,๐๐๐ - 100,000 กองช่าง    
 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

26 โครงการค่าบา้รุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 

15๐,๐๐๐ - 150,000 กองช่าง    
 

27 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ 
๕๐๐,๐๐๐ 476,086 23,913 กองช่าง    

 

 
 
 


