รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาท
อํานาจหนาที่ ในการบริหารจัดการตนเอง และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขนตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช ไดมีการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการถายโอนภารกิจสวนราชการตางๆ โดยคํานึงผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ และมาก
ที่สุด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ถือเปนแนวทางที่องคการบริหารสวนตําบล
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา/ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา/รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอตอสภาท องถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละครั้ ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับงานติดตามประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนท องถิ่น โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไดกําหนด
ยุทธศาสตรทั้งสิ้น 6 ดาน เพื่อเปนแนวทางในการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ทําใหเกิดการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนาเนน การลดความสู ญเปล าของหน ว ยงานที่ ซั บซ อนและให เกิ ด ความชัด เจนในการดํ าเนิน งานในปต อๆไป
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด โบสถ โดยคณะผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาได
ดําเนิ นงานตามนโยบายของนายกองค การบริ หารส วนตํ าบลและประโยชน สุขของประชาชนสว นร วม จึงขอเสนอ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เพื่ อใช เ ป น แนวทางและยึ ด เป น หลั กในการบริ ห ารงานให บ ริ การ
ประชาชนและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตเพื่อทําใหทองถิ่นและประชาชนตําบลกุดโบสถมีความเปนอยูที่ดีตอไป
ในอนาคตอยางแทจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

บทนํา
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
และอํ า นาจหน า ที่ มี อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การท อ งถิ่ น ของตนเองดั ง เห็ น ได จ ากกฎหมายฉบั บ ต า งๆ อาทิ เ ช น
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2542
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย การวางแผน การสงเสริม
การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท อ งเที่ ย ว ด า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั กษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือไดวา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินอยูโดยที่
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกับ (feedback)
เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบการ
ติดตามของโครงการแลว ย อมสงผลใหเกิด ความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่
กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือระหวาง
หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (costeffective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับบรรลุเปาหมายโครงการตางๆ การระบุ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก ป ญ หา การติ ด ตามดู ค วามสามารถในการเข า ถึ ง โครงการของ
กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้นเปน สิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรั บการดําเนินการเช นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งบงชี้วา วางแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อัน
เปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร(งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ ที่สามารถนําไปเพื่อการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่รวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงตรง เปนปรนัยเชื่อถือได

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556
*********************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน
ในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5)
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556
มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
"

"

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.การพัฒนาชุมชนใหนาอยูและมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
4.พัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญา
ของทองถิ่น
5.สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ควบคูไปกับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําให
2. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
3. กอสรางและขยายเขตประปา
4. การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด

-22. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
7. การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนให
เขมแข็งอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
3. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
2. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
1. จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง , บํารุงรักษาแหลงน้ํา )
ง. การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25562558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2555 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง
น้ํา
รวม

2556
2557
2558
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
39 39,740,100.00 28 9,767,000.00 18 11,031,600.00
65

13,039,158.00

41

9,640,800.00

40

8,368,800.00

17

3,520,000.00

5

920,000.00

4

900,000.00

6

320,000.00

3

250,000.00

3

250,000.00

24

2,492,000.00

9

1,005,000.00

8

1,105,000.00

2

1,229,000.00

1

46,000.00

0

0

153 60,340,258.00

87

21,628,800.00

73

21,655,400.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2555 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 21,651,230
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
รวม

9
50
3
2
16
1
81

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
8,333,820.00
11,008,610.00
450,000.00
150,000.00
1,502,800.00
206,000.00
21,651,230.00

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
เงินอุดหนุน
การเกษตร บานดอนโบสถ หมู 9
ทั่วไป
(ซับมวง-โปรงปลวก)

งบตาม
ขอบัญญัติ
459,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรัง ลงลูกรังผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ยาว 200
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

-4แหลงที่มา
งบประมาณ
กอสรางสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. เงินอุดหนุน
สายทางบานหนองลุมปุก หมู 3
ทั่วไป
เชื่อมบานดอนไร หมู 12

งบตาม
ขอบัญญัติ
167,000.00

3.

ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(เคฟซีล) บานหนองบัวแดง หมู 14
(สายหนาบานนายฤทัย ชนะชัย)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

793,000.00

1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

4.

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ

120,000.00

1.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

5.

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ใน
เขตตําบลกุดโบสถ ทั้ง 18 หมูบาน

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

6.

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานหนองสนวน หมู 5
เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

7.

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานสมบัติพัฒนา หมู
13 (สายไปดงบัง)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

8.

ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(เคฟซีล) บานสมบัติเจริญ หมู 6
เชื่อมบานโคกโจด หมุ 8

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

9.

งานปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เงินอุดหนุน
การเกษตร บานดอนโบสถ หมู 9
ทั่วไป
(สํานักไมเหลือง เชือ่ มเขานอย)

ยุทธศาสตร

2.

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. โครงการสืบสานงานประเพณีแห
เทียนพรรษา
11. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

ผลผลิต

1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

กอสรางสะพานลอด
เหลี่ยม ขนาดความกวาง
3.00 ม. ยาว 5.00 ม.
ความสูง 2.00 ม.
ซอมสรางถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ(เคฟซีล)
ขนาดผิวจราจร กวาง
5.00 ม. ยาว 215 ม.
หนา 0.15 ม.
2.เพื่อปองกันการ
โจรกรรม

1,671,820.00 1.เพื่อเพิ่มความ

ขยายเขตไฟฟา ภายใน
ปลอดภัยในชีวิตและ
หมูบาน จํานวน 18
ทรัพยสิน 2.เพื่อปองกัน หมูบาน
การโจรกรรม
203,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมี
ปรับปรุงซอมแซมถนน
ทางสัญจรไปมาสะดวก ลูกรัง ลงลูกรังผิวจราจร
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต กวาง 7.00 ม. ยาว
4,000 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.
409,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมี
ปรับปรุงซอมแซมถนน
ทางสัญจรไปมาสะดวก ลูกรัง ลงลูกรังผิวจราจร
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต กวาง 6.00 ม. ยาว
3,550 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.
3,408,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมี
ซอมสรางถนนลาดยาง
ทางสัญจรไปมาสะดวก แบบผิวเรียบ(เคฟซีล)
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ขนาดผิวจราจร กวาง 5
ม. ยาว 2,880 ม.
1,103,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมี
ปรับปรุงซอมแซมถนน
ทางสัญจรไปมาสะดวก ลูกรังเพื่อการเกษตร
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
6,000 ม. หนา 0.15 ม.

เงินอุดหนุนจาก 50,000.00
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

วัตถุประสงค

80,000.00

เพื่อเปนการสืบสานอนุรักษ
ประเพณีไทยอันดีงามและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา

จัดงานสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษา

เพื่ออนุรักษประเพณี
จัดกิจกรรมสืบสานงาน
ไทยในวันสงกรานต วัน ประเพณีสงกรานต
ผูสูงอายุและสงเสริม
ความอบอุนในครอบครัว
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ รวม
กิจกรรมสดุดีวีรกรรมทาน
ทาวสุรนารีและสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นอันดีงาม
จัดกิจกรรมวันเด็ก

12. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะ เงินอุดหนุน
ทาวสุรนารี
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

100,000.00

เพื่อรวมสดุดีวีรกรรม
ทานทาวสุรนารีและสืบ
สานประเพณีทองถิ่นอัน
ดีงาม

13. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

80,000.00

เพื่อใหความสําคัญกบ
เด็กที่จะเปนกําลังในการ
พัฒนาชาติตอไป

20,000.00

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

20,000.00

16. โครงการสานสัมพันธระหวาง
เงินอุดหนุน
ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด. จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

75,900.00

17. โครงการเจริญพระพุทธมนต
เสริมสรางความเมตตาปราถนาดี
ไมตรีจิต ประจําป 2556

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

15,000.00

18. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กกอน
วัยเรียน(อนุบาล)ภายในเขต อบต.
กุดโบสถ
19. โครงการจางนักเรียน นักศึกษาใน
เขต อบต.กุดโบสถปฏิบัติงานชวงปด
ภาคเรียนและวันหยุด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00

เพื่อปลูกฝงใหเด็กเกิด
ความรักความผูกผันกับ
แมโดยการจัดกิจกรรม
วันเด็กวันแมแหงชาติ
ของ ศพด.
เพื่อจัดกิจกรรมกระตุน
ให เด็ก ศพด. เกิด
เปาหมายทางดาน
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
เพื่อจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานสานสัมพันธ
ระหวางผูปกครองของ
เด็กกอนวัยเรียนกับ
ศพด.
เพื่อสงเสริม/สนับสนุน
ผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
ตลอดจนประชาชนใน
เขตตําบลกุดโบสถได
ปฏิบัติตนเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี
เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายของเด็กกอน
วัยเรียน
เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษาใหใชเวลาวาง
ในชวงปดภาคเรียนให
เกิดประโยชนและชวย
แบงเบาภาระคาใชจาย
ใหกับครอบครัว

14. โครงการสานฝนเพิ่อแม(วันแม
แหงชาติ)

15. โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กกอนวัยเรียนของ
ศพด. อบต. กุดโบสถ ได
รวมกิจกรรม
เด็ก ศพด. ของ อบต.กุด
โบสถ ที่สําเร็จการศึกษา
ไดรับอนุบัตร
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ใหเด็กกอนวัย
เรียนและผูปกครอง
จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธ
มนต

จัดการแขงขันกีฬาเด็ก
กอนวัยเรียน(อนุบาล)
จางนักเรียน นักศึกษาใน
เขต อบต.กุดโบสถ
ปฏิบัติงานชวงปดภาค
เรียนและวันหยุด
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

20. โครงการคายคนดีศรีกุดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

21. โครงการคายเด็กไทยกาวไกลสู
อาเซียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

22. สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(ศพด.)ของ อบต.กุด
โบสถ
23. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต
อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุประสงค

191,358.00

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
ไดรวมกิจกรรมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการดําเนินชีวิต
ในปจจุบัน
200,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
ไดเรียนรูวัฒนธรรมดาน
ตางๆของประเทศใน
กลุมอาเซียน
1,130,480.00 เพื่อจัดการศึกษาของ
ศพด.ในเขต อบต.กุด
โบสถ
2,054,780.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่ม
นมทุกวัน

จัดกิจกรรมคายคนดีศรีกุด
โบสถ

จัดกิจกรรมคายเด็กไทย
กาวไกลสูอาเซียน
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด.
ของ อบต.กุดโบสถ
จัดซื ออาหารเสริ(นม)ให
ม
โรงเรียนในเขต อบต.กุด
โบสถ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ

24. อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต. เงินอุดหนุน
กุดโบสถ
ทั่วไป

403,760.00

25. บํารุงรักษาและปรับปรุง(เชน
ซอมแซม ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ)

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000.00

27. กอสรางหองน้ํา ศพด.อบต.กุดโบสถ
(ศพด.บานเตาเหล็ก-ลุมปุก,ศพด.
อบต.กุดโบสถ)
28. กอเคาเตอรพรอมติดตั้งอางลางจาน
ศพด. อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็กลุมปุก)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

150,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

29. กอสรางที่กันสาด ศพด. อบต.กุด
โบสถ(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
30. จัดหาครุภัณฑกีฬา (ที่พักนักกีฬา
ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

70,000.00

เพื่อปองกันแสงแดด

25,000.00

31. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ถังน้ําแส
ตนเลส ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

70,000.00

เพื่อใหนักกีฬามีที่พัก
ระหวางเกมสการแขงขัน
และการจัดการแขงขัน
เปนไปอยางมาตรฐาน
เพื่อใหมีครุภัณฑเพื่อ
จัดหาครุภัณฑสํานักงาน
เพิ่มศักยภาพทางการ
(ถังน้ําแสตนเลส ฯลฯ)
ใหบริการทางดาน
การศึกษาแกเด็กกอนวัย
เรียน

26. ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.อบต.กุด
โบสถ(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)

150,000.00

เพื่อใหเด็กเล็กใน ศพด.
ทุกคนไดดื่มนมเปน
ประจําทุกวัน
เพื่อซอมแซม ศพด. ให
พรอมสําหรับการเรียน
การสอนของเด็ก

ผลผลิต

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
ศูนยพัฒนาการเรียนรูที่
ไดมาตรฐาน
เพื่อให ศพด. ได
มาตรฐานพรอมบริการ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อให ศพด.ได
มาตรฐานพรอมบริการ
ประชาชนในพื้นที่

บํารุงรักษาและซอมแซม
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ
ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.
อบต.กุดโบสถ(บานเตา
เหล็ก-ลุมปุก)
กอสรางหองน้ําใน ศพด.
ของ อบต.กุดโบสถ
กอสรางเคาเตอรพรอม
ติดตั้งอางลางจาน ศพด.
อบต.กุดโบสถ(บานเตา
เหล็ก-ลุมปุก)
กอสรางที่กันสาด 2 ขาง
ขนาด 8x6 ม. สูง 3.5 ม.
จัดหาที่พักนักกีฬา
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

32. จัดหาครุภัณฑการแพทย (เตียง
พยาบาล ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

3,500.00

33. จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว
(ศพด.)(ตูเย็น,เครื่องซักผา,อางแปรง
ฟนแสตนเลส ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

112,500.00

34. อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด เงินอุดหนุน
ทั่วไป

117,000.00

35. อาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม เงินอุดหนุน
ทั่วไป

215,800.00

36. อาหารกลางวันโรงเรียนบานเตา
เหล็ก-ลุมปุก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

585,000.00

37. อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนอง
สนวน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

460,200.00

38. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบาน เงินอุดหนุน
หนองแดง
ทั่วไป

507,000.00

39. อาหารกลางวันโรงเรียนบานกุด
โบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

670,800.00

40. อาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติ
เจริญ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

379,600.00

41. การควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด เงินอุดหนุน
ตามฤดูกาล
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
42. สรางสุขภาพผูสูงอายุ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00

43. ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร

20,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหมีครุภัณฑเพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการ
ใหบริการทางดาน
การศึกษาแกเด็กกอนวัย
เรียน
เพื่อใหมีครุภัณฑเพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการ
ใหบริการทางดาน
การศึกษาแกเด็กกอนวัย
เรียน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุก
คนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงการควบคุม
โรคติดตอและโรค
ระบาดตามฤดูกาล
1.เพื่อใหความรูกับ
ผูสูงอายุ 2.เพื่อให
ผูสูงอายุมีกิจกรรม
รวมกัน
1.เพื่อใหความรูกับกลุม
เสี่ยง 2.เพื่อลดจํานวน
หญิงตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร

จัดหาครุภัณฑการแพทย
(เตียงพยาบาล ฯลฯ)

จัดหาครุภัณฑงานบาน
งานครัว(ศพด.)สําหรับ
ศพด.
อุดหนุนนโรงเรียนบานโคก
โจดดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานทา
เยี่ยมดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานเตา
เหล็ก-ลุมปุกดําเนินการ
ตามโครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองสนวนดําเนินการ
ตามโครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองแดงดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานกุด
โบสถดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบาน
สมบัติเจริญดําเนินการ
ตามโครงการฯ
รณรงคการควบคุม
โรคติดตอและโรคระบาด
ตามฤดูกาลในเขตพื้นที่
อบต.กุดโบสถ
ผูสูงอายุรวมกิจกรรมสราง
สุขภาพผูสูงอายุ
เด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรมปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

44. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน รายไดจัดเก็บ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุด
เอง
โบสถ

166,290.00

45. ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา

60,000.00

46. ควบคุมประชากรสุนัขและแมว

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

47. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

20,000.00

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
48. สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศล รายไดจัดเก็บ
และใหความชวยเหลือประชาชนตาม เอง
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
49. อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เงินอุดหนุน
มูลฐานประจําหมูบาน
ทั่วไป

150,000.00

50. จัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ เงินอุดหนุน
กุศลและใหความชวยเหลือ
ทั่วไป
ประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

5,000.00

51. มหกรรมกีฬาตานยาเสพติดตําบลกุด เงินอุดหนุน
โบสถ
ทั่วไป

178,642.00

52. สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงกีฬา
ตางๆ

57,000.00

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

วัตถุประสงค
เพื่อสรางหลักประกัน
สุขภาพใหกับประชาชน
ในพื้นที่โดยสงเสริม
กระบวนการมี่สวนรวม
ตามความพรอมความ
เหมาะสมและความ
ตองการของประชาชน
ในพื้นที่
1.เพื่อควบคุมสาเหตุ
การเกิดโรค 2.เพื่อฉีด
วัคซีนใหกับสุนัขและ
แมว
1.เพื่อควบคุมจํานวน
ประชากรสุนัขและแมว
2.เพื่อลดความเสี่ยงตอ
โรคพิษสุนัขบา
เพื่อใหผูปวยเอดสที่ขาด
คนดูแลไดรับเบี้ยยังชีพ
ชวยเหลือเบื้องตน

ผลผลิต
อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น อบต.กุด
โบสถ

รณรงคการควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ใน
เขต อบต.กุดโบสถ
ควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวในเขต อบต.กุดโบสถ
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ

4,000.00

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อุดหนุนที่ทําการปกครอง
สาธารณกุศลในเขตพื้นที่ อําเภอเสิงสางเพื่อ
อําเภอเสิงสาง
ดําเนินการตามโครงการฯ

180,000.00

เพื่อใหมีศูนยสาธารณสุข อุดหนุนศูนย อสม. เพื่อ
มูลฐานประจําหมูบาน ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อใหเหลากาชาด
อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
สามารถจัดกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรมตาม
สาธารณสุขและใหความ โครงการฯ
ชวยเหลือประชาชนได
ตามภารกิจที่กําหนด
เพื่อใหประชาชนหันมา จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬา
เลนกีฬาหางไกลยาเสพ ตานยาเสพติด
ติดและเกิดความสามัคคี
ในตําบล
เพื่อสงเสริมความเปน
สงทีมนักกีฬาเขตตําบลกุด
เลิศดานกีฬาโดยการ
โบสถเขารวมการแขงขัน
จัดสงทีมเขารวมการ
กีฬาตาง
แขงขันกีฬาในระดับ
อําเภอ จังหวัด
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โครงการ

53. จัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน

แหลงที่มา
งบประมาณ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
54. ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง เงินอุดหนุน
ถนน(ในชวงเทศกาล)
ทั่วไป

55. เงินสํารองจาย

56. ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน(อปพร.)อบต.กุด
โบสถ
57. จัดหาวัสดุเครื่องแตงการ อปพร.

58. กิจกรรมหมูบานนาอยู
59. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
60. โครงการเดินตามรอยพออยูแบบ
เงินอุดหนุน
พอเพียง
ทั่วไป

61. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรและ
กลุมผูนําเกษตรกรตําบลกุดโบสถ
62. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุประสงค

100,000.00

ผลผลิต

เพื่อจัดหาอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบานไวใชใน
การออกกําลังกายและ
การแขงขันกีฬา
80,000.00
เพื่อใหประชาชนและผู
สัญจรไปมาในชวง
เทศกาลเกิดความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน
1,000,000.00 เพื่อประสานการให
ความชวยเหลือใน
เบื้องตนแกผูประสบภัย
ในพื้นที่ตําบลกุดโบสถ
300,000.00 เพื่อให อปพร. ไดรับการ
ฝกเตรียมความพรอม
สําหรับการปฏิบัติงาน
และเกิดความเขมเแข็ง
200,000.00 เพื่อให อปพร. มีชุด
สําหรับปฏิบัติหนาที่ดาน
ปองกันภัยฝายพลเรือน

จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบาน

30,000.00

จัดกิจกรรมรณรงคตาม
โครงการฯ

50,000.00

200,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

150,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของหมูบานตาม
นโยบายของรัฐบาล
1.เพื่อปองกันปญหายา
เสพติดในพื้นที่ 2.เพื่อ
สนับสนุนหนวยงานที่
เกี่ยวของ

จัดตั้งศูนยบริการฯเพื่อ
เปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนผู
สัญจรไปมา
ประชาชนผูประสบภัย
ไดรับการชวยเหลือ
จัดฝกอบรม/ทบทวน อป
พร. อบต.กุดโบสถ
จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย
ให สมาชิก อปพร.

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่

เพื่อใหประชาชนเกิด
หมูบานตนแบบ
ความเขาใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนํา
ประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตเกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพยุว จัดฝกอบรม
เกษตรและกลุมผูนํา
เกษตรกรตําบลกุดโบสถ
เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
ในพื้นที่มีอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหแก
ตนเองและครอบครัว
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
63. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เงินอุดหนุน
100,000.00
และพระราชเสาวนีย
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
64. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ เงินอุดหนุน
พื้นที่สีเขียว
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

50,000.00

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
65. จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล เงินอุดหนุน
25,000.00
(จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น/แผน
ทั่วไป
ชุมชนฯลฯ)
66. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

67. การจัดเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น(กรณีครบวาระ
และแทนตําแหนงวาง)

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

200,000.00

68. ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00

69. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และ
พนักงานสวนตําบล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

300,000.00

70. ฝกอบรมและศึกษาดูงานผูนําตําบล
กูดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความเขาใจตามแนว
ปฏิบัติของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯและพระราชเสานีย
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แกปญหาภาวะโลกรอน
เพื่อถวายเปนราช
สักการะในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯทรงเฉลิม
พระชนมายุครบ 7 รอบ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ เขารวม
โครงการ

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นเสนอปญหา
ความตองการเพื่อบรรจุ
ลงในแผนพัฒนา
เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานกฎหมาย
และเขาใจถึงการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
(กรณีครบวาระและแทน
ตําแหนงวาง)
เพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักในการรวม
ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ ความ
สมานฉันท
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากรจาก
การศึกษาดูงาน
เพื่อเปนการบูรณาการ
ในการทํางานรวมกัน
ระหวางผูนําหมูบานกับ
อบต.

จัดทําเวทีประชาคม/
ประชาพิจารณ

ปลูกตนไมปรับปรุง
สวนสาธารณะเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

จัดฝกอบรมเผยแพร
ความรูดานการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
จัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น
ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ
จัดศึกษาดูงานนอก
สถานที่
จัดฝกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

71. ฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ รายไดจัดเก็บ
ตรวจการจาง
เอง

20,000.00

72. โครงการพัฒนาความรูความสามารถ เงินอุดหนุน
ใหแกบุคลากร
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

280,000.00

73. โครงการ อบต.สัญจร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000.00

74. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน(ชุดโซฟา
รับแขก ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

24,000.00

75. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บ
เอกสาร ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

5,800.00

76. จัดหาครุภัณฑโรงงาน (บันได
อลูมิเนียม ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

8,000.00

77. จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
รายไดจัดเก็บ
เอง

90,000.00

78. คาปรับปรุงเว็บไซดขององคการ
บริหารสวนตําบล

15,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

1.เพื่อใหความรูเรื่อง
ระเบียบหนังสือสั่งการ
ตางๆ บทบาทหนาที่ใน
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจางใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน 2.
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูในดานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการ
เพื่อออกพบปะเยี่ยม
เยียนใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่
และรับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชนในตําบล
เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
และใหบริการประชาชน
ในพื้นที่
เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
และใหบริการประชาชน
ในพื้นที่
เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
และใหบริการประชาชน
ในพื้นที่
เพื่อเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
ใหกับบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ
เพื่อเปนคาใชจายในการ
ปรับปรุงเว็บไซตของ
อบต. ใหสามารถใชเปน
ชองทางในการติดตอ
สื่อสารกับสวนกลางและ
ประชาชนได

ฝกอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจรับ
การจางและผูที่เกี่ยวของ

สงบุคลากรเขารับการ
อบรมตามหนวยงานอื่นที่
จัดฝกอบรม
จัด อบต.สัญจรพบ
ประชาชน

จัดหาครุภัณฑสํานักงาน

จัดหาครุภัณฑสํานักงาน
(ตูเหล็กบานทึบ)
จัดหาครุภัณฑโรงงาน
(บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ)
จัดทําเอกสารวารสาร
เผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต.
ปรับปรุงเว็บไซดของ
อบต.
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

79. โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช

รายไดจัดเก็บ
เอง

10,000.00

80. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี

รายไดจัดเก็บ
เอง

5,000.00

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
81. ยุทธศาสตรการ
โครงการขุด เงินอุดหนุน
พัฒนาแหลงน้ํา
ลอกคลอง ทั่วไป
ธรรมชาติ
บานดอนไร
หมู 12

206,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหการจัดงานรัฐพิธี
ของอําเภอเปนไปอยาง
สมพระเกียรติ
เพื่อใหการจัดงานรับพิธี
ของอําเภอเปนไปอยาง
สมพระเกียรติ

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อ.เสิงสางเพื่อดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ
อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสางเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการฯ

เพื่อใหประชาชนมีแหลง ขุดลอกคลองธรรมชาติ
น้ําอุปโภค-บริโภคตลอด กวางเฉลี่ย 5 ม. ยาว 7 ม.
ปสรางอาชีพและเพิ่ม
ลึกเฉลี่ย 3 ม.
รายไดใหแกประชาชน

ฉ. การใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดย
ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 67 โครงการ จํานวนเงิน 17,001,110 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 66 โครงการ จํานวนเงิน 14,349,554 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
โครง
การ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
9
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
44
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 10
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
1
รวม
67
ยุทธศาสตร

การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
6,287,489.99
9,508,204.26
185,406.00
23,960.00
791,050.00
205,000.00
17,001,110.25

โครงการ
8
44
2
1
10
1
66

การเบิกจาย
งบประมาณ
4,397,489.99
8,746,647.75
185,406.00
23,960.00
791,050.00
205,000.00
14,349,553.74

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เงินอุดหนุน 459,000.00
เพื่อการเกษตร บานดอน
ทั่วไป
โบสถ หมู 9 (ซับมวง-โปรง
ปลวก)
2. กอสรางสะพานทอลอด
เงินอุดหนุน 167,000.00
เหลี่ยม คสล. สายทางบาน ทั่วไป
หนองลุมปุก หมู 3 เชื่อม
บานดอนไร หมู 12

วงเงินตาม
สัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

450,000.00 สัญญา
19/02/2556 45
จางเลขที่
7/2556
165,000.00 สัญญา
19/02/2556 30
จางเลขที่
4/2556
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

โครงการ

ซอมสรางถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ (เคฟซีล) บานหนอง
บัวแดง หมู 14 (สายหนา
บานนายฤทัย ชนะชัย)
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน ภายในเขต
ตําบลกุดโบสถ

ขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน ในเขตตําบลกุด
โบสถ ทั้ง 18 หมูบาน
ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บานหนอง
สนวน หมู 5 เชื่อมอําเภอ
โนนสุวรรณ
ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บานสมบัติ
พัฒนา หมู 13 (สายไปดง
บัง)
ซอมสรางถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ(เคฟซีล) บานสมบัติ
เจริญ หมู 6 เชื่อมบานโคก
โจด หมุ 8
งานปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร บาน
ดอนโบสถ หมู 9 (สํานักไม
เหลือง เชือ่ มเขานอย)

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
60

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

793,000

485,000

18/2556 03/09/2556

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

120,000

52,109

ใบสั่งซื้อ
เลขที่
9/2556

14/11/2555

7

ใบสั่งซื้อ
เลขที่
42/2556
56,200
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
74/2556
4,430
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
79/2556
1,671,820 1,668,190.99
ฎช
80/1025

14/03/2256

7

26/07/2556

7

05/08/2556

7

26/09/2556

180

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

คูสัญญา

1,560

วันที่เซ็นสัญญา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

203,000

125,000

สัญญาจาง 03/09/2556
เลขที่
19/2556

30

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

409,000

300,000

สัญญาจาง 04/09/2556
เลขที่
20/2556

30

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

3,408,000

1,890,000

25/2556 24/09/2556

90

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,103,000. 1,090,000.0 สัญญาจาง
00
0
เลขที่
6/2556

19/02/2556 60
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. โครงการสืบสานงาน
เงินอุดหนุน
ประเพณีแหเทียนพรรษา
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

11. โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

วงเงินตาม
สัญญา

50,000

25,500

ใบสั่งซื้อ 15/07/2556
เลขที่
68/2556

5

17,380

ใบสั่งซื้อ 15/07/2556
เลขที่
69/2556
ใบสั่งจาง 04/04/2556
เลขที่
48/2556

5

ใบสั่งซื้อ
เลขที่
47/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
49/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
51/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
52/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
40/2556

04/04/2556

5

04/04/2556

5

04/04/2556

7

04/04/2556

7

80,000.00

600.00

3,600
4,500
63,500
4,000

12. โครงการจัดงานฉลองวัน
แหงชัยชนะทาวสุรนารี
13. โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

งบตาม
ขอบัญญัติ

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

5

100,000

63,000

80,000

5,000

ใบสัง่ จาง 07/01/2556
เลขที่
22/2556

5

10,000

ใบสั่งจาง 07/01/2556
เลขที่
23/2556
ใบสั่งจาง 07/01/2556
เลขที่
24/2556

5

800.00

18/03/2556 5

5
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา
33,700
30,500

14. โครงการสานฝนเพิ่อแม(วัน
แมแหงชาติ)

15. โครงการบัณฑิตนอยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

20,000

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

20,000

400

4,900
7,205

6,000
3,275
2,100

16. โครงการสานสัมพันธ
ระหวางผูปกครองเด็กกอน
วัยเรียนกับ ศพด.

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

75,900

400

12,000
18,000
42,380

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ใบสั่งซื้อ 07/01/2556
เลขที่
25/2556
ใบสั่งซื้อ 07/01/2556
เลขที่
24/2556
87/2556 08/08/2556

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5
5
1

ใบสั่งจาง 08/08/2556
เลขที่
88/2556
ใบสั่งซื้อ 22/03/2556
เลขที่
44/2556

1

ใบสั่งจาง
เลขที่
43/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
44/2556
ใบสั่งจาง
41/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
9/2556

25/03/2556

5

25/03/2556

5

22/03/2556

5

06/12/2555

5

ใบสั่งจาง 11/12/2555
เลขที่
11/2556
ใบสั่งจาง 11/12/2555
เลขที่
12/2556
สัญญายืม 11/12/2555
เงินเลขที่
2/2556

5

5

5
30

-16แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

17. โครงการเจริญพระพุทธมนต เงินอุดหนุน
เสริมสรางความเมตตา
ทั่วไป
ปราถนาดีไมตรีจิต ประจําป
2556

15,000

1,400

ใบสั่งจาง 24/07/2556
เลขที่
76/2556

2,000

ใบสั่งจาง
เลขที่
77/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
78/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
79/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
21/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
81/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
75/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
81/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
82/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
19/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
63/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
72/2556
บันทึก
ตกลงจาง
73/2556

ยุทธศาสตร

โครงการ

3,400
7,500
18. โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เด็กกอนวัยเรียน(อนุบาล)
ภายในเขต อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

10,000
10,000
22,050
3,750
4,200

19. โครงการคายคนดีศรีกุด
โบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

191,358

122,100
16,296
850
45,550

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5

24/07/2556

5

24/07/2556

5

25/07/2556

5

30/07/2556

30

29/07/2556

7

29/07/2556

7

29/07/2556

7

29/07/2556

7

01/07/2556

30

27/06/2556

5

27/06/2556

5

28/06/2556

7
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

บันทึก
ตกลงจาง
72/2556
ฎน
87/397
ใบสั่งจาง
เลขที่
31/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
32/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
33/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
34/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
32/2556
งวดที่ 1

28/06/2556

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
7

21/02/2556

5

18/02/2556

5

18/02/2556

5

18/02/2556

5

19/02/2556

5

18/02/2556

5

23/01/2556

5

สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
1/2556
694,967
สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
4/2556
166,050.20 สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
6/2556
193,928.40 สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
2/2556
124,852.00 สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
5/2556
29,831.20
สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
7/2556

30/10/2555

100

15/05/2556

100

05/08/2556

100

วงเงินตาม
สัญญา
2,000

20. โครงการคายเด็กไทยกาว
ไกลสูอาเซียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000

28,200
3,000
1,600
2,959
82,875
20,993

21. สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา(ศพด.)
ของ อบต.กุดโบสถ
22. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในเขต อบต.กุดโบสถ

23. อาหารเสริม(นม) ศพด. ใน
เขต อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,130,480

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

2,054,780 1,062,840.60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

403,760

1,130,480

30/10/2555 100
15/05/2556 100
05/08/2556 100
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

24. บํารุงรักษาและปรับปรุง
(เชน ซอมแซม ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ)

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

21,000

ใบสั่งจาง 08/08/2556
เลขที่
86/2556

150,000

69,800

สัญญาจาง 03/09/2556
เลขที่
21/2556

15

73,000

สัญญาจาง
เลขที่
27/2556
สัญญาจาง
เลขที่
24/2556
สัญญาจาง
เลขที่
14/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
54/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
75/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
77/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
78/2556

25/09/2556

30

13/09/2556

15

30/07/2556

15

27/05/2556

5

26/08/2556

7

05/08/2556

7

05/08/2556

5

25. กอสรางหองน้ํา ศพด.อบต.
กุดโบสถ(ศพด.บานเตา
เหล็ก-ลุมปุก,ศพด.อบต.กุด
โบสถ)

26. กอเคาเตอรพรอมติดตั้งอาง เงินอุดหนุน
ลางจาน ศพด. อบต.กุด
ทั่วไป
โบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
27. กอสรางที่กันสาด ศพด.
เงินอุดหนุน
อบต.กุดโบสถ(บานเตา
ทั่วไป
เหล็ก-ลุมปุก)
28. จัดหาครุภัณฑกีฬา (ที่พัก
เงินอุดหนุน
นักกีฬา ฯลฯ)
ทั่วไป

30,000

28,300

70,000

69,000

25,000

19,000

29. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ถัง เงินอุดหนุน
น้ําแสตนเลส ฯลฯ)
ทั่วไป

70,000

67,500

30. จัดหาครุภัณฑการแพทย
(เตียงพยาบาล ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

3,500

3,500

31. จัดหาครุภัณฑงานบานงาน
ครัว(ศพด.)(ตูเย็น,เครื่องซัก
ผา,อางแปรงฟนแสตนเลส
ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

112,500

30,230

79,000

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5

32. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน เงินอุดหนุน
โคกโจด
ทั่วไป

117,000

58,500.00

ใบสั่งซื้อ 04/07/2556
7
เลขที่
66/2556
อุดหนุน
29/10/2555 100

33. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน เงินอุดหนุน
ทาเยี่ยม
ทั่วไป

215,800

58,500.00
107,900.00

อุดหนุน
อุดหนุน

20/07/2556 100
29/10/2555 100

94,900.00

อุดหนุน

20/05/2556 100

-19แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

34. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน
เตาเหล็ก-ลุมปุก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

585,000

292,500

อุดหนุน

29/10/2555

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
100

35. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน
หนองสนวน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

460,200

271,700
230,100

อุดหนุน
อุดหนุน

20/05/2556
29/10/2555

100
100

36. อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองแดง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

507,000

201,500
253,500

อุดหนุน
อุดหนุน

20/05/2556
29/10/2555

100
100

37. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน
กุดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

670,800

253,500
335,400

อุดหนุน
อุดหนุน

20/05/2556
29/10/2555

100
100

38. อาหารกลางวันโรงเรียนบาน
สมบัติเจริญ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

379,600

322,400
189,800

อุดหนุน
อุดหนุน

20/05/2556
29/10/2555

100
100

39. สรางสุขภาพผูสูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000

189,800
7,500

อุดหนุน
ใบสั่งจาง
เลขที่
54/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
52/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
51/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
14/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
53/2556
1

20/05/2556
29/04/2556

100
5

22/04/2556

5

22/04/2556

5

29/04/2556

30

29/04/2556

3

07/02/2556

28

ใบสั่งซื้อ 04/03/2556
เลขที่
35/2556

7

ยุทธศาสตร

โครงการ

400
9,740
125,100
81,000
40. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.กุดโบสถ
41. ควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

รายได
จัดเก็บเอง

166,290

155,928

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

60,000

58,400

-20โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

42. ควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

12,080

ยุทธศาสตร

400
43. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

44. สนับสนุนจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
45. อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน
46. มหกรรมกีฬาตานยาเสพติด
ตําบลกุดโบสถ

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ใบสั่งซื้อ 14/06/2556
เลขที่
52/2556
ใบสั่งจาง 14/06/2556
57/2556
1
01/10/2555

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5
5

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

150,000

8,000

รายได
จัดเก็บเอง

4,000

8,000
8,000
8,000
8,000
8,500
8,500
8,500
9,000
8,500
10,000
9,500
4,000

2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
อําเภอ
เสิงสาง

01/11/2555
01/12/2555
01/01/2556
01/02/2556
01/03/2556
01/04/2556
01/05/2556
01/07/2556
01/06/2556
01/08/2556
01/09/2556
24/01/2556

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

180,000

180,000

1

07/02/2556

28

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

178,642

40,000

บันทึกตกลง
จาง
63/2556
บันทึกตกลง
จาง
62/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
53/2556
บันทึกสั่ง
จาง
63/2556

24/05/2556

7

24/05/2556

7

27/05/2556

5

27/05/2556

5

5,000
23,450
10,700

10
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา
2,000
7,000
39,600
32,500
18,391.36

47. สงทีมนักกีฬาเขารวมการ
แขงกีฬาตางๆ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

57,000

20,310

9,760
7,920
3,520
10,800

48. จัดหาอุปกรณกีฬาประจํา
หมูบาน
49. ปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน(ในชวง
เทศกาล)

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

99,5400

80,000

20,400
1,500
3,990

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ใบสั่งจาง 27/05/2556
เลขที่
62/2556
บันทึกตกลง 31/05/2556
จาง
64/2556
สัญญายืม 31/05/2556
เงินเลขที่
18/2556
ฎศ
31/05/2556

717/2556
ฎศ
17/05/2556
836/2556

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5
15
30
7
7

ใบสั่งซื้อ 29/01/2556
เลขที่
29/2556

5

สัญญายืม 04/03/2556
เงินเลขที่
9/2556
ใบสั่งซื้อ 04/07/2556
เลขที่
67/2556
ฎศ
07/08/2556

5

875/2556
ฎศ
26/09/2556
220/1026

5
7
7

ใบสั่งซื้อ 08/03/2556
เลขที่
39/2556

5

สัญญายืม 18/12/2555
เงินเลขที่
4/2556
ใบสั่งจาง 17/12/2555
เลขที่
14/2556
ใบสั่งซื้อ 17/12/2555
เลขที่
13/2556

30
5
5
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา
20,000
1,100
3,995

50. เงินสํารองจาย

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

1,000,000

20,875.50

92,500
99,000
98,000
2,562
83,000
85,000
96,000
91,800
69,500
56,500

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

สัญญายืม
เงินเลขที่
13/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
50/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
48/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
1/2555

09/04/2556

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
15

04/04/2556

5

04/04/2556

5

09/10/2555

5

สัญญาจาง
เลขที่
11/2556
สัญญาจาง
เลขที่
12/2556
สัญญาจาง
เลขที่
13/2556
ฎป
283/840
สัญญาจาง
เลขที่
15/2556
สัญญาจาง
เลขที่
16/2556
สัญญาจาง
เลขที่
17/2556
สัญญาจาง
เลขที่
22/2556
สัญญาจาง
เลขที่
23/2556
สัญญาจาง
เลขที่
26/2556

28/06/2556

30

12/07/2556

30

19/07/2556

30

24/07/2556

30

30/07/2556

30

09/08/2556

30

27/08/2556

30

03/09/2556

30

10/09/2556

30

25/09/2556

30

-23ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

51. ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เงินอุดหนุน
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อป จากรัฐบาล
พร.)อบต.กุดโบสถ
จัดเก็บและ
จัดสรรให

300,000

5,000

ใบสั่งจาง 18/03/2556
เลขที่
39/2556

2,500

5

52. จัดหาวัสดุเครื่องแตงการ อป เงินอุดหนุน
พร.
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให
53. ปองกันและแกไขปญหายา เงินอุดหนุน
เสพติด
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

200,000

99,200

ใบสั่งจาง 18/03/2556
เลขที่
38/2556
ใบสั่งซื้อ 05/06/2556
เลขที่
55/2556

50,000

7,750

ตามบันทึก 04/02/2556
ตกลงซื้อ
เลขที่
6/2556
บันทึกตกลง 03/07/2556
ซื้อเลขที่
12/2556

5

ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
54. โครงการฝกอบรมและศึกษา เงินอุดหนุน
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพยุว ทั่วไป
เกษตรและกลุมผูนํา
เกษตรกรตําบลกุดโบสถ

7,750

150,000

15

7

4,500

บันทึกตกลง
จางเลขที่
50/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
46/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
46/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
12/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
22/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
96/2556

01/04/2556

7

29/03/2556

5

29/03/2556

5

04/04/2556

30

81,600
100,000

5

บันทึกตกลง 01/04/2556
จางเลขที่
49/2556

400

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

วันที่เซ็นสัญญา

49,000

14,500

55. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

คูสัญญา

18,400.00
400.00

02/09/2556 30
26/08/2556 7

-24ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา
9,110
7,496

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
56. โครงการอันเนื่องมาจาก
เงินอุดหนุน
100,000
พระราชดําริและพระราช
จากรัฐบาล
เสาวนีย
จัดเก็บและ
จัดสรรให

300,000

ใบสั่งซื้อ 26/08/2556
เลขที่
83/2556
ใบสั่งซื้อ 26/08/2556
เลขที่
84/2556

7

ใบสั่งซื้อ 04/01/2556
เลขที่
19/2556

5

960

ใบสั่งซื้อ 14/06/2556
เลขที่
60/2556
ใบสั่งซื้อ 14/06/2556
เลขที่
65/2556

5

1,600

ใบสั่งจาง 23/05/2556
เลขที่
59/2556

5

400

ใบสั่งจาง 23/05/2556
เลขที่
58/2556
ใบสั่งจาง 27/05/2556
เลขที่
60/2556
สัญญายืม 18/12/2555
เงินเลขที่
3/2556

5

10,000
58. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เงินอุดหนุน
ของคณะผูบริหาร สมาชิก
ทั่วไป
สภา อบต.และพนักงานสวน
ตําบล

วันที่เซ็นสัญญา

20,000

3,000
ยุทธศาสตรที่ 5ปปการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
57. จัดทําเวทีประชาคม
เงินอุดหนุน
25,000
หมูบาน/ตําบล (จัดทํา
ทั่วไป
แผนพัฒนาทองถิ่น/แผน
ชุมชนฯลฯ)

คูสัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
7

204,000

400
17,100
9,500

ใบสั่งจาง 17/12/2555
เลขที่
13/2556
ใบสั่งซื้อ 17/12/2555
เลขที่
14/2556
ใบสั่งจาง 19/12/2555
เลขที่
15/2556

5

5
30

5
5
5
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โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา
69,000

59. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ผูนําตําบลกูดโบสถ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000

164,900
7,400
10,000
90,000
9,000
400

60. โครงการ อบต.สัญจร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

57,850

61. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน(ชุด
โซฟารับแขก ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

24,000

22,000

62. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ตู
เก็บเอกสาร ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

5,800

4,500

63. จัดหาครุภัณฑโรงงาน
(บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

8,000

8,000

64. จัดทําวารสารและแผนพิมพ
รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

90,000

72,000

18,000

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ใบสั่งจาง
เลขที่
16/2556
สัญญายืม
เงินเลขที่
11/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
37/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
40/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
41/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
42/2556
ใบสั่งจาง
เลขที่
36/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
20/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
72/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
75/2556
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
62/2556
บันทึกตกลง
จางเลขที่
20/2556

21/12/2555

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
5

06/03/2556

30

04/03/2556

5

06/02/2556

7

06/03/2556

7

06/03/2556

7

04/03/2556

5

04/01/2556

5

24/07/2556

5

24/07/2556

7

24/06/2556

7

14/12/2555

7

บันทึกตกลง 29/04/2556
จางเลขที่
54/2556

30

-26แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

65. โครงการจัดงาน 5 ธันวา
รายได
มหาราช
จัดเก็บเอง
66. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
รายได
ชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี จัดเก็บเอง
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
67. โครงการขุดลอกคลอง
เงินอุดหนุน
ธรรมชาติ บานดอนไร หมู
ทั่วไป
12

10,000

10,0000

อุดหนุน

03/12/2555

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
3

5,000

5,000

อ.เสิงสาง

01/08/2556

30

206,000

205,000

สัญญาจาง
เลขที่
5/2556

20/02/2556

30

ยุทธศาสตร

โครงการ

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
แหลงน้ํา

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

100%

จํานวน
โครง
การ

จํานวน
จํานวน
งบ
งบ
งบ
ประมาณ โครง ประมาณ โครง ประมาณ
(ลานบาท)
การ (ลานบาท) การ (ลานบาท)

จํานว
น
โครง
การ

39.0

39.74

9.0

8.33

9.0

6.29

8.0

4.40

8.0

4.40

65.0

13.04

50.0

11.01

44.0

9.51

44.0

8.75

42.0

7.24

17.0

3.52

3.0

0.45

2.0

0.19

2.0

0.19

2.0

0.19

6.0

0.32

2.0

0.15

1.0

0.02

1.0

0.02

1.0

0.02

24.0

2.49

16.0

1.50

10.0

0.79

10.0

0.79

10.0

0.79

2.0

1.23

1.0

0.21

1.0

0.20

1.0

0.20

1.0

0.20

จํานวน
งบ
ประมาณ โครง
(ลานบาท)
การ

งบ
ประมา
ณ

(ลานบาท)

ช. ผลการดําเนินงาน
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อบต.กุดโบสถ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2556 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. ผลการดําเนินงานป 2556 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
- โครงการที่ไดมีการดําเนินการ จํานวน 66 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ หมู 9 (ซับมวง-โปรงปลวก)
2. กอสรางสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบานหนองลุมปุก หมู 3 เชื่อมบานดอนไร หมู 12
3. ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) บานหนองบัวแดง หมู 14 (สายหนาบาน
นายฤทัย ชนะชัย)
4. ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
5. ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ในเขตตําบลกุดโบสถ ทั้ง 18 หมูบาน
6. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสนวน หมู 5 เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ
7. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานสมบัติพัฒนา หมู 13 (สายไปดงบัง)
8. งานปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ หมู 9 (สํานักไมเหลือง
เชื่อมเขานอย)
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
9. โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา
10. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
11. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี
12. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
13. โครงการสานฝนเพื่อแม(วันแมแหงชาติ)
14. โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15. โครงการสานสัมพันธระหวางผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด.
16. โครงการเจริญพระพุทธมนตเสริมสรางความเมตตาปรารถนาดีไมตรีจิต ประจําป 2556
17. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กกอนวัยเรียน(อนุบาล)ภายในเขต อบต.กุดโบสถ
18. โครงการคายคนดีศรีกุดโบสถ
19. โครงการคายเด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน
20. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)ของ อบต.กุดโบสถ
21. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ
22. อาหารเสริม (นม) ศพด.ในเขต อบต.กุดโบสถ
23. บํารุงรักษาและปรับปรุง(เชน ซอมแซม ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ)
24. กอสรางหองน้ํา ศพด.อบต.กุดโบสถ(ศพด.บานเตาเหล็ก-ลุมปุก,ศพด.อบต.กุดโบสถ)
25. กอเคาเตอรพรอมติดตั้งอางลางจาน ศพด. อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
26. กอสรางที่กันสาด ศพด. อบต.กุดโบสถ(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
27. จัดหาครุภัณฑกีฬา (ที่พักนักกีฬา ฯลฯ)
28. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ถังน้ําแสตนเลส ฯลฯ)

-2829. จัดหาครุภัณฑการแพทย (เตียงพยาบาล ฯลฯ)
30. จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว(ศพด.)(ตูเย็น,เครื่องซักผา,อางแปรงฟนแสตนเลส ฯลฯ)31. อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด
32. อาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม
33. อาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก
34. อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน
35. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง
36. อาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ
37. อาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ
38. สรางสุขภาพผูสูงอายุ
39. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
40. ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
41. ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
42. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
43. สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
44. อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
45. มหกรรมกีฬาตานยาเสพติดตําบลกุดโบสถ
46. สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ
47. จัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
48. ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน(ในชวงเทศกาล)
49. เงินสํารองจาย
50. ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)อบต.กุดโบสถ
51. จัดหาวัสดุเครื่องแตงการ อปพร.
52. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
53. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรและกลุมผูนําเกษตรกร
ตําบลกุดโบสถ
54. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
55. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
56. จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล (จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น/แผนชุมชนฯลฯ)
57. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานสวนตําบล
58. ฝกอบรมและศึกษาดูงานผูนําตําบลกูดโบสถ
59. โครงการ อบต.สัญจร
60. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน(ชุดโซฟารับแขก ฯลฯ)
61. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ)
62. จัดหาครุภัณฑโรงงาน (บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ)

-2963. จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
64. โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
65. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
66. โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บานดอนไร หมู 12
- โครงการที่ไมไดมีการดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา มี
รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. โครงการจางนักเรียนนักศึกษาในเขต อบต.กุดโบสถปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและวันหยุด
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.อบต.กุดโบสถ(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
3. โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดตามฤดูกาล
4. โครงการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
5. จัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
6. กิจกรรมหมูบานนาอยู
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
7. โครงการเดินตามรอยพออยูแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
9. โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
10. การจัดเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น(กรณีครบวาระและแทนตําแหนงวาง)
11. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
12. โครงการฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
13. โครงการพัฒนาความรูความสามารถใหแกบุคลากร
14. โครงการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
- โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา มี
รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.โครงการซอมสรางถนนลางแบบผิวเรียบ (เคพซีล)บานสมบัติเจริญ หมู 6 เชื่อมบานโคกโจด
หมู 8 (ลงนามสัญญาโครงการ)

-30ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตร

โครงการที่สามารถ
ดําเนินการได

โครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการได

โครงการทั้งหมด

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ

จํานวน รอยละ จํานวน
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

8

9.87

1

1.23

-

-

9

11.11

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

44

54.32

-

-

6

7.40

50

61.72

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2

2.46

-

-

1

1.23

3

3.79

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1

1.23

-

-

1

1.23

2

2.46

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

10

12.34

-

6

7.40

16

19.74

6.การพัฒนาแหลงน้ํา

1

1.23

-

-

-

1

1.23

รวม

66

81.45

1

1.23

14

81

100

-

17.26

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
จากผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุมตัวอยาง ; จํานวน 163 ตัวอยาง จากประชาชนในพื้นที่ตําบลกุดโบสถ
สรุปไดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถใน ภาพรวม
พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็น ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก 24.54 % , มีความพึงพอใจในประเด็น มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ 74.85 % , และมีความพึงพอใจในประเด็น มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ในภาพรวมอยูในระดับไมพอใจ 11.04 % จากผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
2.2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ อยูระหวาง 6.94 - 7.77 คะแนน
ซึ่งถือวาระดับคะแนนความพึงพอใจอยูในเกณฑพอใจมาก ซึ่งคะแนนความพึงพอใจ 6.94 คะแนน อยูใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา ประเด็นมีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งถือ
เปนคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด ในการประเมินครั้งนี้ สวนคะแนนความพึงพอใจ 7.77 คะแนน อยูในยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ ซึ่งถือเปนคะแนนความพึง
พอใจสูงสุด ในการประเมินครั้งนี้
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3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ประชาชนมีปญหาและความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลใหความชวยเหลือเปนจํานวนมาก แต
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนที่มีจํานวนมากได
เทาที่ควร บางครั้งปญหาและความตองการของประชาชนก็เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตอง
ดําเนินการได ตองเสนอปญหาและความตองการตอหนวยงานราชการอื่นที่มอี ํานาจหนาที่ตอไป จึงทําใหการแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนเกิดความลาชา จึงทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดใน
ระยะเวลาอันสั้นได
สําหรับการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา ป 2556 การนําโครงการมาบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ไมไดคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 จึงทําใหมีโครงการจํานวนมากบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25562558)
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

ภาคผนวก

การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขอมูลทุติยภูมิ
โดยศึกษาจากคูมือ การติดตามและประเมินผลและจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แบบรายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน)
2.ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถในแตละยุทธศาสตร ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถาม โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดานการประเมิน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
ระยะเวลาที่เก็บรวบรวม และติดตามประเมินผล
ตุลาคม-ธันวาคม 2556
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
- คารอยละ
เพื่ออธิบายลักษณะขอมูล กลุมตัวอยาง โดยมีระดับคะแนน
- คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่ําสุด
ชวงชั้นของระดับคะแนน
ระดับคะแนน
0.00 – 3.33 หมายถึง
ไมพอใจ
ระดับคะแนน
3.34 – 6.66 หมายถึง
พอใจ
ระดับคะแนน
6.67 – 10.00 หมายถึง
พอใจมาก

การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ใหสามารถแกไขปญหา และสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดมาก
ที่สุด
ขอบเขตของเรื่องที่ตองการประเมินความพึงพอใจ
ประกอบดวย
1. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม (หนา 1)
2. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(หนา 3)
3. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (หนา 3)
4. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (หนา 4)
5. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หนา 4)
6. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (หนา 5)
7. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาดานแหลงน้ํา (หนา 5)
อนึ่ง ขอใหทานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ และสงกลับที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ดวยจักขอบคุณยิ่ง
สํานักงานปลัด อบต.
งานนโยบายและแผน
โทร/โทรสาร 04475-6454



ขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาสละเวลา
และใหความรวมมือในการกรอกแบบประเมินฯ มา ณ โอกาสนี้

-1แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสื้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
163
1. เพศ
ชาย จํานวน 77 คน
คิดเปนรอยละ 47.24
หญิง จํานวน 86 คน
คิดเปนรอยละ 52.76
2 อายุ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 6.75
20-30 ป จํานวน 31 คน
คิดเปนรอยละ 19.02
31-40 ป จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 29.45
41-50 ป จํานวน 49 คน
คิดเปนรอยละ 30.06
51-60 ป จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 12.27
มากกวา 60 ป จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 3.07
3. การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 69 คน
คิดเปนรอยละ 42.33
มัธยมศึกษา/
เทียบเทา จํานวน 66 คน
คิดเปนรอยละ 40.49
คิดเปนรอยละ 4.91
อนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 8 คน
ปริญญาตรี จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 11.04
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.23
อื่นๆ จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.61
4. อาชีพหลัก
รับราชการ จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 5.52
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 4.91
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 8.59
รับจาง จํานวน 35 คน
คิดเปนรอยละ 21.47
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 9.82
เกษตรกร จํานวน 78 คน
คิดเปนรอยละ 47.85
อื่นๆ(ระบุ).... จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 2.45
สวนที่ 2 การรับรูตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ทานรูจักองคการบริหารสวนตําบลหรือไม
รูจัก จํานวน 159 คน
คิดเปนรอยละ 97.55
ไมรูจัก จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 1.84
6. ทานไดรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลจากสื่อ/ชองทางใด
หนังสือพิมพ จํานวน 0 คน
คิดเปนรอยละ 0.00
วิทยุชุมชน จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 4.91

-2ปายคัทเอาต จํานวน 1 คน
แผนพับใบปลิว จํานวน 6 คน
ผูนําชุมชน จํานวน 118 คน
รถแหประชาสัมพันธ จํานวน 3 คน
หอกระจายขาวหมูบาน/ชุมชน จํานวน 86 คน
อื่นๆ จํานวน 3 คน
7. ทานมาติดตอกับทางองคการบริหารสวนตําบลบอยแคไหน
สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 2 คน
เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 24 คน
ปละ 1 ครั้ง จํานวน 83 คน
นอยกวา 1 ครั้ง/ป จํานวน 21 คน
อื่นๆ จํานวน 33 คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0.61
3.68
72.39
1.84
52.76
1.84

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

1.23
14.72
50.92
12.88
20.25

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ภาพรวม มากนอยเพียงใด
โดยทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
19.02 74.85
6.13
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
19.63 72.39
7.98
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
22.09 69.33
8.59
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
19.02 70.55
11.04
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
22.70 66.87
10.43
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
19.63 71.78
8.59
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 17.18 73.01
9.82
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
23.31 66.26
10.43
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
24.54 69.33
6.75

-3แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังการสิ้นสุดปงบประมาณ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หากทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาใน
แตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด
สวนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(เชน โครงการประเภทถนน ไฟฟา ประปา)
ความพึงพอใจ
คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
7.33
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.54
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.26
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
7.17
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.94
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.13
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
7.33
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.48

สวนยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
(โครงการสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ดานสุขภาพและอนามัย
ดานกีฬาดานการบรรเทาสาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด เชน การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนประเพณีสงกรานต เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)
ความพึงพอใจ
คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
7.75
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.77
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.43
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
7.50
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.34
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.56
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
7.42
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.45

-4สวนยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
(เชนโครงการสงเสริมเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ , ดานการสงเสริมอาชีพ)
ความพึงพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)
7.38
7.34
7.28
7.26
7.04
7.26
7.28
7.39

สวนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน โครงการปลูกเสริมปา)
ความพึงพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)
7.31
7.37
7.17
7.25
7.24
7.23
7.28
7.34

-5สวนยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
(ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน,การพัฒนาศักยภาพบุคลากร,การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน เชน โครงการ อบต.สัญจร การจัดประชุมประชาคมหมูบาน การศึกษาดูงาน ส.อบต.)
ความพึงพอใจ
คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
7.55
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.50
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.42
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
7.46
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.27
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.56
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
7.44
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.41

สวนยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
(โครงการประเภทแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร)
ความพึงพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)
7.41
7.46
7.50
7.45
7.28
7.34
7.45
7.58

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556
*******************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ
30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556 มาเพื่อทราบโดยทั่วไปกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

