
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้

แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 206,000              118,900                  หจก.นําเงิน 15-Jul-52 45

ทางเขาบานนายบุญสง  บุญรักษ พานิชย

1.2  โครงการปรับปรุงถนนสาย อุดหนุนทั่วไป 92,000                 92,000                    นายสําราญ 22-Apr-52 15

ชลประทาน (สวนครูเยาว)(หมูที่ 3) บุญกาญจน

1.3 โครงการปรับปรุงถนนสาย อุดหนุนทั่วไป 450,000              308,000                  หจก.บินเดี่ยว 5-Jun-52 30

สามแยกโกมุย (หมูที่4) คอนสตรัคชั่น

1.4 โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 633,000              600,000                  หจก.ไตรทอง 12-Feb-52 30

สายซอยสุขสวัสดิ์ (ตอน2) (หมูที่5) นครศรีฯ

1.5  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 359,000              339,000                  หจก.นําเงิน 10-Jun-52 30

สายซอยบางไผเขตประชานารถ พานิชย

(หมูที่ 6)

วันที่เริ่มสัญญาที่ ยุทธศาสตร โครงการ



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

1.6  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 937,000              887,000                  หจก.ส. อุดม 26-Mar-52 30

สายบางหนับ - บางซอย สิน

1.7 โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 287,000              270,000                  หจก.พงไพร 16-Feb-52 30

สายบานนายสํารอง  ทองจูด

(ตอนที่  2 ) (หมูที่ 8)

1.8  โครงการซอมแซมไฟฟา เงินรายได 61,000                 41,410                    นายศราวุธ  24 จุด

สาธารณะ ศรีสุกใส

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1  อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา เงินรายได 20,000                 20,000                    กองทุนประปา 24-Jul-52 1

บานเกาะรุง  หมูที่  1 หมูที่ 1

2.2  อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา เงินรายได 30,000                 30,000                    กองทุนประปา 24-Jul-52 1

บานบางไผ  หมูที่  6 หมูที่ 6

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

3 การพัฒนาคนและสังคม 3.1  โครงการสงเสริมสุขภาพประ- เงินรายได 24,000                 12,000                    สถานีอนามัย 18-Jun-52 1

ชาชน บางไทรนนท

12,000                    สถานีอนามัย 19-Jun-52 1

บานใหมบน

3.2  โครงการสาธารณะสุขมูลฐาน อุดหนุนทั่วไป 80,000                 80,000                    อสม.หมที่ 17-Jul-52 1

ระดับหมูบาน  1-8

3.3  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เงินรายได 15,000                 5,304                      

แหงชาติ  

3.4  โครงการจัดซื้อวัสดุทางการ อุดหนุนทั่วไป 12,000                 12,000                    หจก.ซีดีเอส 12-Jun-52 5

เรียนการสอนให  ศพด. เทรดดิ้ง

3.5  โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนทั่วไป 327,600              177,600                  ร.ร.บางคุระ 25-Feb-52 1

94,000                    ร.ร.บานใหมบน 19-Feb-52 1

27,850                    น.ส.ปานทิพย  -

3.6  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม อุดหนุนทั่วไป 255,360              248,953.86             สหกรณโคนม  -  -

(นม) ชะอํา

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

3.7  โครงการสงเรือยาวเขารวม  เงินรายได 30,000                 30,000                    น.ส.เพ็ญศรี 25-Dec-51 5

แขงขัน บุญแกว

3.8 โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา

      -  จัดงานประเพณีเดือนสิบ เงินรายได 5,000                   5,000                      อ.ปากพนัง 22-Jun-52 1

(ยกหมรับ)

      -  จัดงานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ เงินรายได 5,000                   5,000                      อ.ปากพนัง 14-Jan-52 1

(มาฆาบูชา)

3.9  โครงการจัดงานประเพณี เงินรายได 159,000              152,672                   - -2552  -

วัฒนธรรมทองถิ่น

3.10  โครงการจัดแขงขันกีฬาของ เงินรายได 45,000                 35,000                    ร.ร.บางคุระ 15-Jun-52 1

โรงเรียน 10,000                    ร.ร.บานใหมบน 15-Jun-52 1

3.11  โครงการแขงขันกีฬาปกครอง  เงินรายได 5,000                   5,000                      อบต.ปากพนัง 25-Sep-52 1

ทองถิ่น ฝงตะวันออก

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

3.12  โครงการสงเสริมความเขม

แข็งของชุมชน

         - จัดเก็บขอมูล  จปฐ. เงินรายได 12,545                 12,545                    สนง.พช. 13-May-52 1

นครศรีฯ

        -  บรรเทาสาธารณะภัย เงินรายได 100,000              12,051                    นายชวน 13-Aug-52 5

เพ็ชรรัตน

3.13 โครงการฝกอบรม  อปพร. เงินรายได 250,000              238,430                  รานเพ็ชรผามาน 11-Mar-52 5

รานซิกาแมนชอป 11-Mar-52 5

หจก.ซีดีเอส 11-Mar-52 5

ปาณิศาการดับเพลิง 11-Mar-52 5

รสกรนครรวมศิลป 11-Mar-52 7

ฯลฯ

3.14 โครงการสังคมสงเคราะห

          -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง  เงินรายได 240,000              238,000                  ผูสูงอายุ 31-Oct-51 12

อายุ

          -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง เงินอุดหนุนทั่วไป 696,000              678,000                  ผูสูงอายุ 3-Feb-52 12

อายุ

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

          - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู เงินอุดหนุนทั่วไป 42,000                 42,000                     ผูพิการ 3-Feb-52 12

พิการ

3.15 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค เงินรายได 100,000              93,950                    นายอาวุธ 3-Aug-52 15

จากปศุสัตว ศรีจันทร

3.16โครงการรณรงคปองกันโรค เงินรายได 20,000                 20,000                    รสกรนครรวมศิลป 3-Aug-52 15

ติดตอ

3.17  โครงการรณรงคปองกันยา-

เสพติด

      - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 20,000                 20,000                    รสกรนครรวมศิลป 3-Aug-52 15

ยาเสพติด

      - โครงการารักษาความสงบเรียบร เงินรายได 17,000                 17,000                    อ.ปากพนัง 30-Jan-52 1

รองและเฝาระวังยาเสพติด

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

4 การพัฒนาแหลงน้ํา 4.1 โครงการขยายเขตระบบประปา อุดหนุนทั่วไป 131,000              130,000                  หจก.อ.วิศวกรรม 19-May-52 30

บานบางไผ เชียรใหญ

4.2  โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับ อุดหนุนทั่วไป 285,000              284,000                  นายสมชาย 17-Sep-52 30

น้ําฝน  (โองน้ํา) กลุมทอง

4.3  โครงการขุดลอกคูสงน้ําสาย อุดหนุนทั่วไป 84,400                 84,000                    หจก.บินเดี่ยว 29-May-52 30

บานนายเลิศ  อินทรจันทร

5 การพัฒนาทรัพยากรธรรม-  5.1 โครงการปลูกตนไมริมทางสา-  เงินรายได 19,000                 19,000                     - 5 ธ. ค. 51 1

ชาติและสิ่งแวดลอม ธารณะ

6 การพัฒนาการเมืองและการ 6.1  โครงการพัฒนาศักยภาพของ เงินรายได 130,000              50,160                     -กรมสงเสริมการ 11-Jun-52 1

บริหารจัดการองคกร บุคลากร (อบรม/สัมมนา) ปกครองทองถิ่น

 - สนง.ทองถิ่น 15-Jun-52 1

จ.นครศรีฯ

6.2  โครงการศึกษาตอของบุคลากร เงินรายได 25,650                 25,650                    ม.รามคําแหง 13-May-52 1

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

6.3 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่อง เงินรายได 30,000                 28,000                    รานไอคอนมัล 4-Dec-51 5

ใชสํานักงาน ติมีเดียร

6.4โครงการใหบริการประชาชน

  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารของ อบต.

        - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 113,000              99,800                    รานรสกรนคร 28-May-52 15

(สํานักปลัดฯ) รวมศิลป

12,600                    รานรสกรนคร 23-Feb-52 7

รวมศิลป

        - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 30,000                 30,000                    รานรสกรนคร 7-Jan-52 10

(สวนการคลัง) รวมศิลป

        - ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร เงินรายได 10,000                 10,000                    อบต.หูลอง 30-Jan-52 1

การจัดซื้อ จัดจาง

6.5โครงการคืนกําไรใหแกผูชําระ- เงินรายได 10,000                 5,000                      นายชัยวัฒน 4-Dec-51 5

ภาษี ประทีปพิชัย

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา



แหลงที่มา งบประมาณ วงเงิน คูสัญญา ระยะเวลา

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามสัญญา เลขที่สัญญา ดําเนินการ

6.6 โครงการจัดทําปายประชาสัม- อุดหนุนทั่วไป 335,000              333,000                  รานรสกรนคร 14-Sep-52 30

พันธ รวมศิลป

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วันที่เริ่มสัญญา


