
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2562 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ผลผลิต 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.จากบ้าน
นางสมัย ม.10 

ค้างจ่ายปี 60 144,000.00  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.จากบ้าน
นางสมจิตร ม.7 

ค้างจ่ายปี 60 151,000.00  

 โครงการวางท่อระบายน ้าจากข้างวัดสระทองไป
คลองเดิม ม.8 

ค้างจ่ายปี 60 176,000.00  

 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.จากวังสิมไปบ้าน
นายสีดา หมู่ที่ 2 

ค้างจ่ายปี 60 160,000.00   

 โครงการลงหินคลุกจากลาดยางนานายเติมศักดิ์
ไปซีหลง  หมู่ที่ 2   

ค้างจ่ายปี 61 192,000.00  

 โครงการลงหินคลุกจากจากหนองอ้อไปนาพ่อ
สมานและไปนานายมูล หมู่ที่ 2   

ค้างจ่ายปี 61 128,000.00  

 โครงการลงหินคลุกจากจากหนองอ้อไปนาพ่อ
สมานและไปนานายมูล หมู่ที่ 2   

ค้างจ่ายปี 61 86,000.00  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.จากบ้าน
นางอ่อนไปทางออกหนองแปน ม.3 

ค้างจ่ายปี 61 154,000.00  

 -โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานางสาวไป
ปากห้วยสามหมอ   หมู่ที่ 2 

ค้างจ่ายปี 61 63,000.00  

 โครงการปรับเกรดถนนในพื นที่ต้าบลโพธิ์ไชย ค้างจ่ายปี 61 100,000.00  
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายยางนาพ่อ

สามารถไปหลังสนามชนไก่ ม 5 
ค้างจ่ายปี 61 45,000.00  

 โครงการลงหินคลุกจากสามาแยกนานายผลไป
เขียงเนื อ หมู่ที่ 5 

ค้างจ่ายปี 61 70,000.00  

 โครงการลงหินคลุกจากหนองขามไปแยกนานา
ยอนันต์ หมู่ที่ 5 

ค้างจ่ายปี 61 204,000.00  

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อซึมอาคาร
ส้านักงาน 

ค้างจ่ายปี 61  52,000.00  

 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายใน
ส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย 

ค้างจ่ายปี 61 498,000.00  

 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล ค้างจ่ายปี 61 491,000.00  
 โครงการก่อสร้างถนนคสลจากบ้านนางก้อนไป

บ้านนางแพน ม. 1 
ค้างจ่ายปี 61 160,000.00 *อยู่ระหวา่งปฏิบัติงาน

ตามสัญญา 

 โครงการก่อสร้างถคสลจากบ้านนางไพรไปสี่แยก
กลางบ้าน หมู่ที่  3 

ค้างจ่ายปี 61 139,000.00 *อยู่ระหวา่งปฏิบัติงาน
ตามสัญญา 



โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ผลผลิต 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  จากราง
ระบายน ้าเดิมไปบ้านนางค้าปอย  หมู่ที ่ 6 

งบปี 62 212,167.00  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. จากหน้าวัด
หงษ์ทองไปบ้านนางมณีรัตน์  หมู่ที ่ 5 

งบปี 62 199,124.00  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.(จากบ้านนาย
จิตชัย  บาลี  ไปบ้านนางกุล  คามตะสีลา)  หมู่ที ่ 7 

งบปี 62 100,000.00  

 โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย 

งบปี 62 200,000.00  

 โครงการวางเมนประปาภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย 

งบปี 62 36,290.00  

 โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้าน
นางแพนไปสามแยกทางไปบ้านส้าราญ)  หมู่ที ่   1 

งบปี 62 403,000.00  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้าน
นางหนูพานไปบ้านนายสงบ สอนน้า) หมู่ที ่9 

งบปี 62 74,797.00  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้าน
นางสุมาลี) หมู่ที่ 9 

งบปี 62 230,386.00  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้าน
นายสามารถไปบ้านนางทองคูณ สีสุทอง  หมู่ที ่ 9 

งบปี 62 137,551.00  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนาง
ทองจันทร์ไปนานางหนูคูณ แวงชัยภูมิ) หมู่ที่ 10 

งบปี 62 235,656.00  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังวัด
กองศรี)  หมู่ที ่ 7 

งบปี 62             
304,324.00  

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสุด
ถนน คสล.เดิมไปป่าช้า หมู่ที่ 5 

งบปี 62             
313,332.00  

 

 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น 
(ถนนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย) 

งบปี 62             
357,545.00  

 

 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลฃลูกรังบดอัดแน่น
(จากหนองหวายกอเดียวไปแยกฮ่องแสง) หมู่ที่ 8 

งบปี 62             
400,000.00  

 

 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง(จากสุด
ถนนคสล.บ้านนางจ่อยไปนานายสา  ยืนชีพ) หมู่ที่ 
10 

งบปี 62 

              
93,755.00  

 

 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น
(จากลาดยางดอนบักอีไปโนนบ้านงิ ว) หมู่ที่ 4 

งบปี 62             
281,604.00  

 

 โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง(จากลาดยาง
ไปกุดขี นาคไปแยกทางไปบ้านโนนทัน) หมู่ที่ 10 

งบปี 62             
149,043.00  

 



 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ผลผลิต 
 

 โครงการลงหินคลุก(จากแยกบ้านนายต๋อยไปแยก
โนนหมากทันป) หมูที่ 2 

งบปี 62             
452,574.00  

 

 โครงการลงหินคลุก(จากสุดถนนคสล.นานายฮอง 
ศรีชัยไปหนองแวงใหญ่) หมู่ที่ 6 

งบปี 62               
99,751.00  

 

 โครงการลงหินคลุก(จากหนองสิมไปทางแยกเขต
บ้านโคก) หมู่ที่ 6 

งบปี 62             
354,670.00  

 

 โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น(จากแยกหนอง
แปนไปแยกกุดแข้) หมู่ที่ 3 

งบปี 62             
400,000.00  

 

 โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (จากแยก
ทุ่งวังเบ็ญไปดอนเสือโคก)  หมู่ที ่ 4 

งบปี 62            
129,307.00  

 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส้านักงาน ค้างจ่ายปี 61 125,300.00  


