
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ด าเนินงาน ยังไม่ ในแผนพัฒนา 2560 ในเทศบัญญัติ 2560 จ่ายจริง คงเหลือ รับผิดชอบ
แล้ว ด าเนินงาน (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงวางระบบทอ่เมน
ประปาในเขตเทศบาล

P 2,000,000.00          กองการประปา

2 โครงการตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาล P 1,000,000.00          -                     กองช่าง

3 โครงการติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
และปา้ยบอกสถานที่ต่างๆ P 200,000.00            -                     กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนสาย
หลักและสายรอง

P 5,000,000.00          กองช่าง

5 โครงการจัดท าและปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจรและสัญญาณไฟ
จราจร P 350,000.00            -                     กองช่าง

6 โครงการน้ าประปาด่ืมได้
P 200,000.00            

7 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ   
ซอย 10 P 100,000.00            -                     กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทอ่
ระบายน้ าหรือรางระบายน้ าในเขต
เทศบาล P 500,000.00            -                     กองช่าง

ตารางสรุปการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2560-2563)เพ่ิมเตมิ ฉบับที1่
เทศบาลต าบลสระบัว

ที่ ชื่อโครงการ
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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9 โครงการก่อสร้างทางเทา้ซอย 7

P 1,000,000.00          กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งในเขต
เทศบาล P 1,000,000.00          กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงทางแยก ซอย13
P 100,000.00            กองช่าง

12 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งทางขึ้น
หลวงพอ่ใหญ่วดัเขาลูกช้าง P 300,000.00            -                     กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างทางเทา้ต่อจากเดิม
ใหส้ร้างสุดทาง (สระบวัล่าง) P 500,000.00            -                     กองช่าง

14 จัดซ้ือเคร่ืองชาร์ตไฟแบตเตอร์ร่ี
P 2,000.00                 -                     ส านักปลัด

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเทา้
และผิวจราจรในเขตเทศบาล P 1,500,000.00          -                     กองการประปา

16 โครงการวางทอ่ส่งน้ าดิบประปา
P 500,000.00            -                     กองการประปา

17 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง  ซอย
 13 P 900,000.00            กองช่าง

18 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง  ซอย
 12/2 P 5,000.00                 กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ า
บาดาล P 400,000.00            กองช่าง
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20 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว

 โคมสูง 9 เมตร จ า 12 ต้น 
ระยะทางรวม 480 เมตร ถนนสาย
หนองคล้า-เขาลูกช้าง

P 470,000.00            กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 121 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 8 ต้น 
ระยะทางรวม 280 เมตร ซอย 
หนองไทร แยก 1

P 270,000.00            267,700.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 122 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 11 ต้น 
ระยะทางรวม 400 เมตร ซอย
เทศบาล 1

P 430,000.00            428,800.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั

23 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว
 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 3 ต้น 
ระยะทางรวม 80 เมตร ทางเข้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ลาดตะเคียน

P 110,000.00            103,900.00        3,069,000.00      19,500.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

24 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว
 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 13 ต้น 
ระยะทางรวม 480 เมตร ซอย
เทศบาล 5

P 600,000.00            431,600.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 125 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 6 ต้น 
ระยะทางรวม 200 เมตร ซอย
เทศบาล 7/2

P 210,000.00            207,000.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
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26 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเด่ียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 8 ต้น 
ระยะทางรวม 280 เมตร  ซอย
เทศบาล 8

P 560,000.00            456,300.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั

27 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเด่ียว
 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 4  ต้น 
ระยะทางรวม 120 เมตร ทางเข้า
วดัปทมุสราราม

P 140,000.00            136,700.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 128 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเด่ียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 9 ต้น 
ระยะทางรวม 320 เมตร ซอย
เทศบาล 11

P 490,000.00            489,100.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั

29 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว
 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 3 ต้น 
ระยะทางรวม 80 เมตร ซอย
เทศบาล 12/3

P 120,000.00            111,100.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 130 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งกิ่งเดียว

 โคมสูง 7 เมตร จ านวน 8  ต้น 
ระยะทางรวม 280 เมตร ซอย
เทศบาล 14

P 460,000.00            456,300.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 131 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งบริเวณ

ศาลเจ้าพอ่กาบเพชร
P 500,000.00            กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
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32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,200 ตาราง
เมตร ซอยหนองไทร แยก 1

P 740,000.00            733,600.00        498,900.00        234,700.00     กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

33 ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟลัทติ์ก หนา 5 ซม. ความกวา้ง 
5.00 เมตร ความยาว 400 เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 2,000 เตาราง
เมตร ซอยเทศบาล 1

P 610,000.00            607,200.00        458,760.00        148,440.00     กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
หนา 5 ซม.ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว รวม 120 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 600 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
หนา 5 ซม. ความกวา้ง 6.00 เมตร
 ความยาว 275 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,650 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ซอย
เทศบาล 4

P 1,100,000.00          1,074,200.00     859,360.00        1,074,200.00   กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1
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35 ก่อสร้างถมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด

แน่น กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 199.36
 ตารางเมตร ซอยเทศบาล 7/2

P 60,000.00               54,800.00          43,840.00           10,960.00        กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 648 เมตร ซอย
เทศบาล 11

P 400,000.00            390,000.00        280,000.00        110,000.00     

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

37 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่
 125 ตารางเมตร 
รางระบายน้ า คสล. ความกวา้ง 
0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร 
ความยาว 125 เมตรพร้อมฝาปดิ
บอ่ คสล. ซอยเทศบาล 10 ทางเข้า
วดัปทมุสราราม

P 900,000.00            823,200.00        655,297.00        167,903.00     กองช่าง

แผนพฒันา
ทอ้งส่ีป ี(พ.ศ.
2560 – 
2563) 
เพิ่มเติม ฉบบั
ที่ 1

รวม 16 21 23,727,000.00       6,771,500.00     5,865,157.00     1,765,703.00  

ผลด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ     43.24 %
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       เทศบาลต าบลสระบัว  ได้ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2560มีโครงการทั้งสิน้     93  โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน    36  โครงการ     
                    คิดเป็นร้อยละ  38.71 %     ใช้เงินงบประมาณทั้งสิน้   13,073,567.42  บาท


