รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มีผล
บังคับใช ไดมีการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการถายโอนภารกิจสวน
ราชการตางๆ โดยคํานึงผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ และมากที่สุด ถือเปนแนวทางที่องคการบริหาร
สวนตําบลจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
นอกจากนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา/รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับงานติดตามประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนท องถิ่น โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดกําหนด
ยุทธศาสตรทั้งสิ้น 6 ดาน เพื่อเปนแนวทางในการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ทําใหเกิดการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เนนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซับซอนและใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานในปตอๆไป องคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ โดยคณะผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดดําเนินงานตามนโยบายของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและประโยชนสุขของประชาชนสวนรวม จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางและยึดเปนหลักในการบริหารงานใหบริการประชาชนและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคตเพื่อทําใหทองถิ่นและประชาชนตําบลกุดโบสถมีความเปนอยูที่ดีตอไปในอนาคตอยางแทจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

บทนํา
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ มี
อิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองดังเห็นไดจากกฎหมายฉบับตางๆ อาทิเชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและ
อํานาจหนาที่ตางๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดาน
การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือไดวา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินอยูโดยที่ “การ
ติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกับ (feedback) เกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดํา เนินงาน หากไมมีระบบการติดตามของ
โครงการแล ว ย อ มส ง ผลให เ กิ ด ความล า ช าในการดํ า เนิ น งานให ลุ ล ว ง ค า ใช จ า ยโครงการสู ง เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว
กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานกับ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
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 และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้นเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ ได จ ากการประเมิ น จะใช ในการปรั บ ปรุ ง แก ไข การขยายขอบเขต หรื อการยุ ติ การดํ า เนิ น การซึ่ งขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคของการประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งบงชี้วา วางแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อัน
เปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับ การใชทรัพยากร(งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่ งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเป นขอมูลยอนกลับ ที่สามารถนําไปเพื่อการปรับ ปรุงและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่รวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงตรง เปนปรนัยเชื่อถือได

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557
*******************************************
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5)
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสว นรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
""กุดโบสถกาวหนา ดวยการบริหารจัดการที่ดี"
ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.การพัฒนาชุมชนใหนาอยูและมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
4.พัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันพีงามและพัฒนาภูมิ
ปญญาของทองถิ่น
5.สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนควบคูไปกับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ํา
ใหเปนไปดวยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
3. กอสรางและขยายเขตประปา
4. การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด

-22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
7. การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็ง
อยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
3. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
2. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
1. จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง , บํารุงรักษาแหลงน้ํา )

-3ง. การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ปตอไป
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2556 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559)
2557
2558
2559
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
34 35,209,000 31 26,134,800 17 11,530,600
2.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
57 12,277,200 41 9,098,000 40 9,656,000
3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
7
4,190,000
1
2,583,000
1
2,200,000
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
6
330,000
5
300,000
5
300,000
สิ่งแวดลอม
5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง 35 6,776,000 15 1,425,000 13 1,245,000
ที่ดี
6. การพัฒนาแหลงน้ํา
4
1,467,000
6
1,578,000
2
158,000
รวม
143 60,249,200 99 41,118,800 78 25,089,600
จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 107 โครงการ งบประมาณ 41,176,187 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
รวม

โครงการ
26
47
4
2
28
107

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
22,066,800
12,551,487
700,000
150,000
5,707,900
41,176,187

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.กุดโบสถ มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1

2

4

5

6

เงินอุดหนุนทั่วไป,
เงินสะสม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานใหมโนนทอง หมูที่ 11 (หนาศาลา
ประชาคม)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนไร หมูที่ 12

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสะสม

เงินสะสม
เงินอุดหนุนทั่วไป,
เงินสะสม

เงินสะสม

1,623,800.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ขนาด
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
กวาง 3.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 585.00 ตรม.
1,002,500.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก เสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
จราจร กวางเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 440.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.04 ม.
4,061,800.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
372,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 720.00 ตรม.
352,300.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 560.00 ตรม.
401,800.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
330.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,650.00 ตรม.
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3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานหนองลุมปุก หมูที่
3
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟสทติกคอนกรีต
สายทางบานโคกเตาเหล็ก หมู 4 เชื่อมบาน
เตาเหล็กทาชาง หมู 15
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายสระประปา)

ยุทธศาสตร

โครงการ

7

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บาน
หนองบัวแดง หมูที่ 14

8

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2

9

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา หมูท ี่ 16 (หลังวัด
กุดโบสถ)
13 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บาน
ทาเยี่ยม หมูที่ 2 เชื่อมบานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่
18
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองแดง หมูที่ 7 (ทิศเหนือหมูบาน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสะสม

เงินอุดหนุนทั่วไป
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10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เงินอุดหนุนทั่วไป
หมูบาน บานหนองสนวน หมูที่ 5 (ไปประปา
หมูบาน)
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุด เงินอุดหนุนทั่วไป,
โบสถ หมูที่ 1
เงินสะสม

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ขอบัญญัติ
ประสงค
341,400.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขนาดผิว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
จราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 560.00 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,800 ตรม.
295,200.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
120.00 ม. หนา 0.15 ม.
142,400.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมา 2.เพือ่ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว
เพิ่มคุณภาพชีวิต
175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 700.00 ตรม.
401,500.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 570.00 ตรม.
688,300.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมา 2.เพื่อ กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ขนาด
เพิ่มคุณภาพชีวิต
กวาง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 660.00 ตรม.
635,900.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
290.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,160.00 ตรม.
1,468,100.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขนาดกวาง
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
4.00 ม. ยาว 410 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,640.00 ตรม.
242,400.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 560.00 ตรม.

ยุทธศาสตร

โครงการ

เงินสะสม

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

เงินสะสม

22 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล
บานหนองสนวน หมูที่ 5 เชื่อมบานหัวซับ

เงินสะสม

23 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(เคพซีล) บานหนองบัวแดง หมูที่ 14 เชื่อมบาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6

เงินสะสม

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
267,600.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ
2,882,100.00 เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
และเพิ่มคุณภาพชีวิต
618,000.00 เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
และเพิ่มคุณภาพชีวิต
596,200.00 เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
และเพิ่มคุณภาพชีวิต
1,180,000.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
33,900.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ผลผลิต
กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50*1.00 ม.
ยาว 5.00 ม. 1 ชอง
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว
444.00 ม. หนา 0.15 ม.

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
100 ม. หนา 0.15 ม.
กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 5.00 ม. ยาว
240.00 ม. หนา 0.15 ม.
กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 6.00 ม. ยาว
600.00 ม. หนา 0.15 ม.
กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4.00 ม. ยาว
200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 800.00 ตรม.
466,600.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขนาด กวาง
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,240.00 ตรม.
557,900.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขนาดกวาง
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
6.00 ม. ยาว 3,00 ม. หรื่อมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 18,000.00 ตรม.
1,226,700.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล)
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 ม. ยาว 5,000.00
ม.
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15 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สายทาง
บานดอนโบสถพัฒนา หมูที 16
16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางทอระบายน้ําบอพัก คสล. บานกุดโบสถ
หมูที่ 1(สายคุมบานดอน)
17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายเขานอย)
18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายซับมวง 2 ชวง)
19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานหนองสนวนพัฒนา หมูที่ 17
20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 เชื่อมบาน
หนองลุมปุก หมูที่ 3
21 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล
บานโคกโจด หมูที่ 8

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

ยุทธศาสตร

โครงการ

24 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(เคพซีล) บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 เชื่อมบาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ขอบัญญัติ
ประสงค
888,400.00 1.เพื่อใหประชาชนมีทางสัญจรไปมา 2.เพื่อ กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขนาด กวาง
เพิ่มคุณภาพชีวิต
5.00 ม. ยาว 230.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,150.00 ตรม.

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
25 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน ภายใน
เขตตําบลกุดโบสถ(วัสดุไฟฟาและวิทยุ)
26 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ภายใน
เขตตําบลกุดโบสถ ทั้ง 18 หมูบาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป

120,000.00 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
2.เพื่อปองกันการโจรกรรม
ทรัพยสิน
1,200,000.00 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ในเขตตําบลกุด
2.เพือ่ ปองกันการโจรกรรม
โบสถ

27. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

28. โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา
29. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000.00

50,000.00
100,000.00

เพื่ออนุรักษประเพณีไทยในวันสงกรานต
วันผูสูงอายุและสงเสริมความอบอุนใน
ครอบครัว
เพื่อเปนการสืบสานอนุรักษประเพณีไทย
อันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพื่อรวมสดุดีวีรกรรมทานทาวสุรนารีและ
สืบสานประเพณีทองถิ่นอันดีงาม
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต
จัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลกุดโบสถ รวม
กิจกรรมสดุดีวีรกรรมทานทาวสุรนารีและสืบ
สานประเพณีทองถิ่นอันดีงาม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
30. โครงการกีฬาเด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนในเขต
ตําบลกุดโบสถ
31. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

80,000.00

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายของเด็กกอน จัดการแขงขันกีฬาเด็กกอนวัยเรียนและ
วัยเรียนและนักเรียนในเขตตําบลกุดโบสถ นักเรียนในเขตตําบลกุดโบสถ
เพื่อใหความสําคัญกบเด็กที่จะเปนกําลังใน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
การพัฒนาชาติตอไป

ยุทธศาสตร

โครงการ

32. โครงการสานสัมพันธระหวางผูปกครองเด็กกอน
วัยเรียนกับ ศพด.

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

33. โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายไดจัดเก็บเอง

34 โครงการสานฝนเพือ่ แม(วันแมแหงชาติ)

รายไดจัดเก็บเอง

เงินอุดหนุนทั่วไป

36 โครงการคายคนดีศรีกุดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป

37 โครงการคายเด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน

เงินอุดหนุนทั่วไป

38 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)
ของ อบต.กุดโบสถ
39 อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป

40 บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน(เชน ซอมแซม
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค
เพื่อจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสาน
สัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนกับ ศพด.
20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมกระตุนให เด็ก ศพด. เกิด
เปาหมายทางดานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
20,000.00 เพื่อปลูกฝงใหเด็กเกิดความรักความผูกผัน
กับแมโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กวันแม
แหงชาติ ของ ศพด.
2,069,240.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่มนมทุกวัน
160,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน
140,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม
ดานตางๆของประเทศในกลุมอาเซียน
1,301,200.00 เพื่อจัดการศึกษาของ ศพด.ในเขต อบต.กุด
โบสถ
384,160.00 เพื่อใหเด็กเล็กใน ศพด.ทุกคนไดดื่มนมเปน
ประจําทุกวัน
150,000.00 เพื่อซอมแซม ศพด. ใหพรอมสําหรับการ
เรียนการสอนของเด็ก

ผลผลิต
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ใหเด็กกอน
วัยเรียนและผูปกครอง
เด็ก ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ ที่สําเร็จ
การศึกษาไดรับอนุบัตร
เด็กกอนวัยเรียนของ ศพด. อบต. กุดโบสถ ได
รวมกิจกรรม
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหโรงเรียนในเขต
อบต.กุดโบสถ
จัดกิจกรรมคายคนดีศรีกุดโบสถ

จัดกิจกรรมคายเด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ศพด.ของ อบต.กุดโบสถ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให ศพด. ของ อบต.
กุดโบสถ
บํารุงรักษาและซอมแซม ศพด. ของ อบต.กุด
โบสถ
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35 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ

งบตาม
ขอบัญญัติ
100,000.00

42 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม

เงินอุดหนุนทั่วไป

43 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็กลุมปุก
44 อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน

เงินอุดหนุนทั่วไป

45 อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง

เงินอุดหนุนทั่วไป

46 อาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป

47 อาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ

เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
184,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
324,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
828,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
620,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
844,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
984,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
544,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

ผลผลิต
อุดหนุนโรงเรียนบานโคกโจดดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานทาเยี่ยมดําเนินการตาม
โครงการ
อุดหนุนโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก
ดําเนินการตามโครงการ
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองสนวนดําเนินการ
ตามโครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองแดงดําเนินการ
ตามโครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานกุดโบสถดําเนินการตาม
โครงการฯ
อุดหนุนโรงเรียนบานสมบัติเจริญดําเนินการ
ตามโครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
48 โครงการสรางสุขภาพผูสูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป

49 โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดตาม
ฤดูกาล
50 โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

250,000.00 1.เพื่อใหความรูกับผูสูงอายุ 2.เพื่อให
ผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกัน
50,000.00 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงการควบคุม
โรคติดตอและโรคระบาดตามฤดูกาล
30,000.00 1.เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว 2.เพื่อลดความเสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบา

ผูสูงอายุรวมกิจกรรมสรางสุขภาพผูสูงอายุ
รณรงคการควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด
ตามฤดูกาลในเขตพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต อบต.
กุดโบสถ
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41 อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

ยุทธศาสตร

แหลงที่มา
งบประมาณ
51 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
จัดเก็บและจัดสรรให
ยุทธศาสตร

โครงการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
รายไดจัดเก็บเอง

56 อุดหนุนโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

รายไดจัดเก็บเอง

เงินอุดหนุนทั่วไป

270,000.00 เพื่อใหมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน
5,000.00 เพื่อใหเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชนไดตามภารกิจที่กําหนด

ผลผลิต
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น อบต.กุดโบสถ

เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมปองกันการ
ตั้งครรภกอ นวัยอันควร
รณรงคการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
ในเขต อบต.กุดโบสถ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสางเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
อุดหนุนศูนย อสม.เพื่อดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลกุดโบสถ็
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
57 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
58 โครงการสงเสริมใหผูยากไร ผูดอยโอกาส และผู
ยากจนใหมีที่อยูอาศัย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป

72,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลเลี้ยงดูไดรับเงิน
เบี้ยยังชีพชวยเหลือเบื้องตน
200,000.00 เพื่อใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยแกผู
ยากไรในเขตตําบลกุดโบสถ

ผูสูงอายุในเขต อบต.กุดโบสถ ที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป ไดรับเบี้ยยังชีพ
กอสราง/ซอมแซมบานผูยากไรในเขตตําบลกุด
โบสถ
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52 โครงการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน
53 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา(วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย)
54 สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
55 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
175,257.00 เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหกับ
ประชาชนในพื้นที่โดยสงเสริมกระบวนการ
มี่สวนรวมตามความพรอมความเหมาะสม
และความตองการของประชาชนในพื้นที่
20,000.00 1.เพื่อใหความรูกับกลุมเสี่ยง 2.เพื่อลด
จํานวนหญิงตั้งครรภกอนวัยอันควร
60,000.00 1.เพื่อควบคุมสาเหตุการเกิดโรค 2.เพื่อฉีด
วัคซีนใหกับสุนัขและแมว
4,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลในเขต
พื้นที่อําเภอเสิงสาง

ยุทธศาสตร

โครงการ

59 เบี้ยยังชีพคนพิการ
60 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
61 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
60,000.00 เพื่อใหคนพิการที่ขาดคนดูแลไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพชวยเหลือเบื้องตน
150,000.00 เพื่อใหผูปวยเอดสที่ขาดคนดูแลไดรับเบี้ย
ยังชีพชวยเหลือเบื้องตน
90,000.00 เพื่อใหความสงเคราะหผูดอยโอกาสและ
ยากไรในเขตตําบลไดรับการดูแลชวยเหลือ
ตามสมควร

ผลผลิต
คนพิการในเขต อบต.กุดโบสถไดรับการดูแล
และชวยเหลือเบื้องตน
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ
ประชาชนผูดอยโอกาสและยากไรในเขตตําบล
กุดโบสถไดรับความชวยเหลือ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
เงินอุดหนุนทั่วไป

65 จัดหาครุภัณฑกีฬา (เชน อัฒจันทรเชียรกีฬา ,
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง ฯลฯ)
66 อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.
2558)

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

180,000.00 เพื่อใหประชาชนหันมาเลนกีฬาหางไกลยา
เสพติดและเกิดความสามัคคีในตําบล
100,000.00 เพื่อจัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบานไวใช
ในการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬา
60,000.00 เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาโดยการ
จัดสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับ
อําเภอ จังหวัด
100,000.00 เพื่อสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชนไดออก
กําลังกายใหมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
50,000.00 เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติและ
กีฬาคนพิการเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว สังคมและเปนการสราง
ผลกระทบในเชิงสรางสรรค

จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด
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62 โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติดตําบล
กุดโบสถ
63 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
(วัสดุกีฬา)
64 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงกีฬาตางๆ

จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน
สงทีมนักกีฬาเขตตําบลกุดโบสถเขารวมการ
แขงขันกีฬาตาง
จัดหาครุภัณฑกฬี าสําหรับ อบต.กุดโบสถ
อุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่
43 และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้ง
ที่ 33 ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
เพื่อดําเนินการ

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

68 เงินสํารองจาย(งบกลาง)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

69 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) อบต.กุดโบสถ
70 จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.

เงินอุดหนุนทั่วไป

71 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(แผงกั้นจราจร,ไฟฉาย,เครื่อง
รับสงวิทยุ ฯลฯ)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

80,000.00 เพื่อใหประชาชนและผูสัญจรไปมาในชวง
เทศกาลเกิดความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน
717,030.00 เพื่อประสานการใหความชวยเหลือใน
เบื้องตนแกผูประสบภัยในพื้นที่ตําบลกุด
โบสถ
300,000.00 เพื่อให อปพร.ไดเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานและเกิดความเขมแข็ง
200,000.00 เพื่อให อปพร.มีชุดสําหรับปฏิบัติหนาที่
ดานปองกันภัยฝายพลเรือน
165,600.00 เพื่อใหมีวัสดุ/ครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและใหบริการประชาชนในพื้นที่

จัดตั้งศูนยบริการฯเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนผูสัญจรไปมา
ประชาชนผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร. อบต.กุด
โบสถ
จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายใหกับ สมาชิก อป
พร.
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
72 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เงินอุดหนุนทั่วไป

73 โครงการกิจกรรมหมูบานนาอยู

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00 1.เพื่อปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ 2.
เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ
30,000.00 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน
ตามนโยบายของรัฐบาล

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่
จัดกิจกรรมรณรงคตามโครงการฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
74 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ
จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
เสริมสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
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67 โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

แหลงที่มา
งบประมาณ
75 โครงการฝกอบรมเทคนิคกรีดยางพาราอยางถูกวิธี เงินอุดหนุนทั่วไป
ยุทธศาสตร

โครงการ

76 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิต เงินอุดหนุนทั่วไป
ทางการเกษตร
77 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ขอบัญญัติ
ประสงค
150,000.00 1.สงเสริมอาชีพใหกับชุมชนสูความเขมแข็ง จัดฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกยางพาราหรือผูที่
และยั่งยืน 2.เพื่อใหเกษตรมีความรูดานการ สนใจอาชีพกรีดยางพารา
ปลูกยางพารา
200,000.00 เพื่อสงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
250,000.00 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูดาน
จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร
การเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

79. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

100,000.00 เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจตามแนว
ปฏิบัติของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯและพระราชเสาวนีย
50,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแกปญหาภาวะโลกรอน
เพื่อถวายเปนราชสักการะในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงเฉลิม
พระชนมายุครบ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลกุดโบสถ เขารวม
โครงการ
ปลูกตนไมปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
80 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

81 โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเสนอปญหาความตองการเพื่อ
บรรจุลงในแผนพัฒนา
30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรูดานกฎหมายและ
ขาใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จัดทําเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ ระดับ
หมูบาน/ตําบล ฯลฯ
จัดฝกอบรมเผยแพรความรูดานกฎหมาย
เลือกตั้ง

-13-

78. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราช เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เสาวนีย (เชนโครงการปลูกหญาแฝก ฯลฯ)
จัดเก็บและจัดสรรให

แหลงที่มา
งบประมาณ
82 การจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สภาทองถิน่ (กรณีครบวาระและแทนตําแหนงวาง) จัดเก็บและจัดสรรให
ยุทธศาสตร

โครงการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

84 โครงการกอสรางศาลาประชาคมหมูบาน บาน
สมบัติพัฒนา หมูที่ 13
85 โครงการเสริมสรางความรักและความสามัคคี

เงินอุดหนุนทั่วไป

86 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
ราชินี
87 โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

ผลผลิต
จัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติฯ
กอสรางศาลาประชาคม กวาง 6.00 ม. ยาว
12.00 ม. สูง 5.00 ม.
จัดเวทีเสวนา
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการฯ
อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เสิงสาง เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
88 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
89 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการของผูนํา
ตําบลกูดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000.00 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของ
บุคลากรจากการศึกษาดูงาน

จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่

เงินอุดหนุนทั่วไป

400,000.00 เพื่อเปนการบูรณาการในการทํางานรวมกัน จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระหวางผูนําหมูบานกับอบต.
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83 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
200,000.00 เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น(กรณีครบ
วาระและแทนตําแหนงวาง)
30,000.00 เพื่อเสริมสรางความตระหนักในการรวม
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติและความ
สมานฉันท
287,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับประชุม
และจัดกิจกรรมในหมูบาน
70,000.00 เพื่อสรางความรูรักสามัคคี ลดความขัดแยง
สรางความสามัคคีในหมูบาน
5,000.00 เพื่อใหการจัดงานรับพิธีของอําเภอเปนไป
อยางสมพระเกียรติ
10,000.00 เพื่อใหการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอเปนไป
อยางสมพระเกียรติ

ยุทธศาสตร

โครงการ

90 โครงการฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ
ตรวจการจาง

แหลงที่มา
งบประมาณ
รายไดจัดเก็บเอง

เงินอุดหนุนทั่วไป

92 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.
กุดโบสถปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและวันหยุด

เงินอุดหนุนทั่วไป

93 โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน(ทักษะดานภาษา)

เงินอุดหนุนทั่วไป

94 จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

95 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.กุดโบสถ

100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ อบต. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
มากขึ้น

ผลผลิต
จัดฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจ
รับงานจางและผูที่เกี่ยวของ

สงบุคลากรเขารับการอบรมตามหนวยงานอื่น
ที่จัดฝกอบรม
จางนักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.กุดโบสถ
ปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและวันหยุด

จัดอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิกฯ พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง

จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
ปรับปรุงภูมิทัศนของ อบต.กุดโบสถ
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91 โครงการพัฒนาความรูความสามารถใหแก
บุคลากร

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
20,000.00 เพื่อใหความรูในเรื่องระเบียบหนังสือสั่งการ
ตางๆ บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางใหเกิดความ
เขาใจตรงกันและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
595,000.00 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูในดานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ราชการ
50,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาใหใชเวลา
วางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน
และชวยแบงเบาภาระคาใชจายใหกับ
ครอบครัว
20,300.00 เพื่อเตรียมความพรอมของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ใหมีทักษะดานภาษาการ
สื่อสาร
20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม

แหลงที่มา
งบประมาณ
96 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กุดโบสถ เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
สะสม
ยุทธศาสตร

โครงการ

97 โครงการกอสรางที่จอดรถ อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
148,200.00 เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
มากขึ้น
150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแก
ประชาชนมากขึ้น

ผลผลิต
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กุดโบสถ

กอสรางที่จอดรถ ของ อบต. ขนาด 25.00
เมตร สูง 2.50 เมตร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

99 โครงการจัดกิจกรรม 5ส

เงินอุดหนุนทั่วไป

100 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ,ตูเก็บ เงินอุดหนุนทั่วไป
ฎีกา,โตะเอนกประสงค,เกาอี้พักคอย,เกาอี้
พลาสติกฯลฯ)

20,000.00 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่และรับทราบปญหา
ความตองการของประชาชนในตําบล
110,000.00 เพื่อใหที่ทําการ อบต. มีความเปนระเบียบ
พรอมใหบริการผูมาติดตอราชการ
249,400.00 เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและใหบริการประชาชนในพื้นที่

101 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครือ่ งคอมพิวเตอร
,เครื่องพิมพ(Printer) ฯลฯ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

115,000.00 เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและใหบริการประชาชนในพื้นที่

102 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถยนต
กระเชาซอมไฟฟา)

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000.00 เพื่อใหครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
และใหบริการประชาชนในพื้นที่และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จัด อบต.สัญจรพบประชาชน

จัดฝกอบรมในการจัดกิจกรรม 5 ส.
จัดหาครุภัณฑสํานักงาน เชน
เครื่องปรับอากาศ,ตูเก็บฎีกา,เกาอี้พักคอย
สําหรับบริการประชาชน,โตะเอนกประสงค,
เกาอี้พลาสติก ฯลฯ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร,เครื่องพิมพ(Printer),เครื่อง
สํารองไฟฯลฯ
จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถยนต
กระเชาซอมไฟฟา ชนิด 6 ลอ)
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98 โครงการ อบต.สัญจร

แหลงที่มา
งบประมาณ
103 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑสําหรับผูปฏิบัติงานชาง(หมวก เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
เซฟตี,้ รองเทา,ถงมือเซฟตี,้ เข็มขัดปนเสาไฟฟา
อุดหนุนจากรัฐบาล
ฯลฯ)
จัดเก็บและจัดสรรให
104 จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(กลองถาย
เงินอุดหนุนทั่วไป
ภาพนิ่ง)
105 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
อบต.กุดโบสถ
จัดเก็บและจัดสรรให
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
60,000.00 เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและใหบริการประชาชนในพื้นที่
18,000.00 เพื่อใหมีครุภัณฑเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและใหบริการประชาชนในพื้นที่
60,000.00 เพื่อใหไดขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ประกอบการวางแผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑสําหรับผูปฏิบัติงานชาง
(หมวกเซฟตี,้ รองเทา,ถงมือเซฟตี,้ เข็มขัดปน
เสาไฟฟา ฯลฯ)
จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน กลอง
ถายภาพนิ่ง ฯลฯ
สํารวจ จัดเก็บและบันทึกขอมูลพื้นฐานของ
อบต.กุดโบสถ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลักการบริหารจัดการทีดี่
90,000.00 เพื่อเผยแพรการปฏิบัติงานของ อบต.
ใหกับบุคคลภายนอกไดรับทราบ
20,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซต
ของ อบต. ใหสามารถใชเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารกับสวนกลางและ
ประชาชนได

จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน
ปรับปรุงเว็บไซต อบต.
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106 โครงการจัดทําวารสารและแผนพิมพรายงาน
รายไดจัดเก็บเอง
แสดงผลการปฏิบัติงาน
107 โครงการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวน รายไดจัดเก็บเอง
ตําบล

ฉ. การใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 84 โครงการ
จํานวนเงิน 35,933,771.07 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 83 โครงการ จํานวนเงิน 31,194,446.92 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
การกอหนีผ้ ูกพัน/
ยุทธศาสตร
โครงการ
โครงการ
การเบิกจายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
26
21,405,125.47
26
21,330,292.42
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
36
10,298,576.10
36
10,298,576.10
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2
114,020.00
2
114,020.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
20
4,116,049.50
20
4,111,066.50
รวม
84
35,933,771.07
84
35,853,955.02

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
เงินอุดหนุนทั่วไป
559,700
บานหนองลุมปุก หมูที่ 3
เงินสะสม
1,064,100

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

557,000 33/2557

28/07/2557

60

1,059,900 33/2557

21/04/2557

60
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

วันที่เซ็น
สัญญา
21/04/2557

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

60

156,800

153,800 2/2557

12/03/2557

30

352,700

350,000 3/2557

12/03/2557

30

304,300

303,100 4/2557

12/03/2557

30

199,500

198,900 5/2557

12/03/2557

30

391,600

390,200 6/2557

12/03/2557

30

363,400

362,000 7/2557

12/03/2557

30

197,300

196,700 8/2557

12/03/2557

30

197,300

196,700 9/2557

12/03/2557

30
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2 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟสทติกคอนกรีต สายทางบานโคกเตาเหล็ก
หมู 4 เชื่อมบานเตาเหล็กทาชาง หมู 15
3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสนวน เงินสะสม
หมูที่ 5 (สายทางตะวันออกสระน้ํา)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ เงินสะสม
พัฒนา หมูที่ 16 (สายทางน้ําผุด)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ เงินสะสม
หมูที่ 9 (สายทางนาลาวเชื่อมระหอก)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ เงินสะสม
หมูที่ 9 (สายทางเขานอยบนภูเขา)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองรังกา เงินสะสม
หมูที่ 10 (เชื่อมบานปลื้ม)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองลุมปุก เงินสะสม
หมูที่ 3 (สายทางซับนกกระยาง)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานโคกโจด
เงินสะสม
หมูที่ 3
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ เงินสะสม
หมูที่ 9 (สายทางนาลาว)

งบตาม
วงเงิน
คูสญ
ั ญา
ขอบัญญัติ
ตามสัญญา
1,002,500
992,000 29/2557

ยุทธศาสตร
-

โครงการ

งบตาม
วงเงิน
คูสัญญา
ขอบัญญัติ
ตามสัญญา
197,300
196,700 10/2557

วันที่เซ็น
สัญญา
12/03/2557

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

30

เงินสะสม

156,800

154,800 11/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

139,300

137,300 12/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

145,500

143,500 13/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

144,700

142,700 14/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

158,400

156,400 15/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

377,100

375,000 16/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

262,100

260,000 17/2557

12/03/2557

30

เงินสะสม

272,700

270,700 18/2557

12/03/2557

30

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

267,400

266,500 37/2557

22/07/2557

60
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ
พัฒนา หมูที่ 16 (เชื่อมบานหนองใหญ)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานทาเยี่ยม
พัฒนา หมูที่ 18 (สายทางหลังวัดทาเยี่ยม)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายฝายทาเยี่ยม
เชื่อมเหมืองชลประทานบานทาเยี่ยม หมูที่ 2
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสนวน
หมูที่ 5 (สายทางไปหัวซับ)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองรังกา
หมูที่ 10 (สายทางไปโปงแดง)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ
พัฒนา หมูที่ 16 (สายทางขึ้นดงหัวนอนจากบล็อก คสล.)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนไร
หมูที่ 12 (สายไปกุฏิฤๅษี)
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองแดง
หมูที่ 7
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานดอนโบสถ
หมูที่ 9 (สายทางริมคลองลํามาศ)
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนโบสถ
หมูที่ 9 (สายสระประปา)

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

ยุทธศาสตร

โครงการ

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนโบสถ
พัฒนา หมูที่ 16 (หลังวัดกุดโบสถ)
13 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
เชื่อมบานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่ 18
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแดง หมูที่ 7
(ทิศเหนือหมูบาน)

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

เงินสะสม
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินสะสม

104,600
352,300

104,200 32/2557
350,000 40/2557

21/04/2557
29/07/2557

60
60

401,800

400,100 27/2557

21/04/2557

60

เงินสะสม
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

341,400
295,200

337,000 23/2557
293,000 41/2557

22/05/2557
29/07/2557

60
60

142,400

141,500 44/2557

31/07/2557

60

401,500

399,400 38/2557

22/07/2557

60

เงินอุดหนุนทั่วไป

369,300
319,000
635,900

367,300 45/2557
318,000 20/2557
633,000 42/2557

30/07/2557
02/04/2557
28/07/2557

60
60
60

1,468,100

1,452,000 28/2557

22/04/2557

60

242,400

241,600 43/2557

31/07/2557

60

เงินสะสม
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินสะสม
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
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5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานใหมโนน
ทอง หมูที่ 11 (หนาศาลาประชาคม)
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนไร
หมูที่ 12
7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัวแดง หมูที่ 14
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานทาเยี่ยม
หมูที่ 2
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสนวน
หมูที่ 5 (ไปประปาหมูบาน)
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดโบสถ หมูที่ 1

แหลงที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

เงินสะสม

267,600

244,500 19/2557

02/04/2557

60

เงินสะสม

2,882,100

2,490,000 21/2557

02/04/2557

90

เงินสะสม

618,000

615,900 31/2557

21/04/2557

60

เงินสะสม

596,200

594,100 26/2557

22/04/2557

60

เงินสะสม

1,180,000

1,177,600 34/2557

08/05/2557

60

เงินสะสม

33,900

33,900 44/2557

17/02/2557

15

เงินสะสม
เงินสะสม

466,600
557,900

460,000 22/2557
550,000 24/2557

23/05/2557
23/05/2557

60
60

เงินสะสม

1,226,700

1,223,000 25/2557

23/05/2557

60

เงินสะสม

888,400

875,500 30/2557

21/04/2557

60
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15 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบานดอนโบสถพัฒนา
หมูที 16
16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ําบอพัก
คสล. บานกุดโบสถ หมูที่ 1(สายคุมบานดอน)
17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนโบสถ หมูที่ 9
(สายเขานอย)
18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนโบสถ หมูที่ 9
(สายซับมวง 2 ชวง)
19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17
20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโคกเตา
เหล็ก หมูที่ 4 เชื่อมบานหนองลุมปุก หมูที่ 3
21 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกโจด หมูที่ 8
22 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองสนวน หมูที่ 5
เชื่อมบานหัวซับ
23 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) บานหนองบัวแดง
หมูที่ 14 เชื่อมบานสมบัติเจริญ หมูที่ 6
24 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) บานสมบัติพัฒนา หมู
ที่ 13 เชื่อมบานสมบัติเจริญ หมูที่ 6

แหลงที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร

โครงการ

แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
25 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
(วัสดุไฟฟาและวิทยุ)

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให

รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให

120,000

1,200,000

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

3,016.00 7/2557

02/01/2557

5

44,400

03/02/2557
24/09/2557

5
1

74,700 ฏค519/2557
47,900 ฎศ783/784

07/04/2557
08/07/2557

3
3

98,000 ฎค476

19/03/2557

7

วงเงิน
ตามสัญญา

1,192,109.47

คูสัญญา

11/2557
ช/2557
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26 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
เงินอุดหนุนทั่วไป
ทั้ง 18 หมูบาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
27 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนจาก
28 โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา

งบตาม
ขอบัญญัติ

80,000
50,000

29 โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
30 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให

80,000

78,550 ฎค250-253

08/01/2557

3

31 โครงการสานสัมพันธระหวางผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด.
32 โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
33 โครงการสานฝนเพิ่อแม(วันแมแหงชาติ)

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

100,000
20,000
20,000

67,580 ฎค 105-166
19,176 ฏค 483-485
7,375 ฎค887-888

26/11/2556
07/04/2557
11/08/2557

3
3
3

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

เงินอุดหนุนทั่วไป

35 โครงการคายคนดีศรีกุดโบสถ
36 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)ของ อบต.กุดโบสถ
37 อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

38 บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน(เชน ซอมแซม ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ)
39 อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

เงินอุดหนุนทั่วไป

184,000

40 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม

เงินอุดหนุนทั่วไป

324,000

41 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก

เงินอุดหนุนทั่วไป

828,000.00

42 อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน

เงินอุดหนุนทั่วไป

620,000.00

43 อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง

เงินอุดหนุนทั่วไป

844,000.00

92,000
92,000
162,000
162,000
414,000
414,000
310,000
310,000
422,000
422,000

ศ137/624
ศน8/68
ศ136/623
ศน9/69
ศ126/589
ศน10/70
ศ138/625
ศน11/71
ศ134/619
ศน12/72

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

01/11/2556
09/05/2557
05/06/2557
12/09/2557
13/03/2557
31/10/2556
09/05/2557
05/06/2557
04/02/2557

100
15
85
2
1
100
15
85
7

23/05/2557
05/11/2556
23/05/2557
05/11/2556
23/05/2557
05/11/2556
23/05/2557
05/11/2556
23/05/2557
05/11/2556

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2,069,240 1,018,594.80 1/2557
97,747.65 3/2557
709,603.95 4/2557
160,000
79,810 ฎค972-973
1,301,200 1,097,600 ฎ391
384,160 179,807.40 2/2557
17,103.45 3/2557
124,163.35 5/2557
150,000
94,900 ฎค311,321

34 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

ศ127/590
ศน13/73
ศ135/620
ศน14/74

23/05/2557
05/11/2556
24/12/2556
05/11/2556

1
1
1
1

175,257 ป181/559

07/05/2557

1

วงเงิน
ตามสัญญา

เงินอุดหนุนทั่วไป

984,000.00

45 อาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ

เงินอุดหนุนทั่วไป

544,000

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย
46 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
อบต.กุดโบสถ
47 โครงการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

175,257

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

20,000

19,910 ฎค965-979

10/09/2557

3

60,000

58,640 ฎค377

07/03/2557

1

รายไดจัดเก็บเอง

4,000

4,000 ฎค244

09/01/2557

1

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง

270,000
5,000

270,000 ฎค785
5,000 ฎค328

18/07/2557
24/02/2557

1
1

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

150,000

06/11/2556
06/12/2556
08/01/2557

1
1
1

9,500 ป25/75
9,500 ป55/158
9,500 ป82/238
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44 อาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ

48 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา (วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย)
49 สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
50 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
51 อุดหนุนโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
52 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

492,000
492,000
272,000
272,000

คูสัญญา

ยุทธศาสตร

โครงการ

แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
54 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน(วัสดุกีฬา)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

งบตาม
ขอบัญญัติ

90,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

100,000

55 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงกีฬาตางๆ

เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000

56 จัดหาครุภัณฑกีฬา (เชน อัฒจันทรเชียรกีฬา , เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ฯลฯ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

07/08/2557
08/07/2557
06/06/2557
07/05/2557
08/04/2557
07/03/2557
06/02/2557
08/01/2557
04/09/2557
09/01/2557

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

400 ฎค242

09/01/2557

1

99,540 ศ85/380

04/03/2557

1

11,760
21,380
600
96,000

06/02/2557
04/03/2557
07/03/2557
02/09/2557

1
1
1
7

วงเงิน
ตามสัญญา
10,500
10,500
10,500
10,000
10,000
10,000
10,000
9,500
10,500
82,800

คูสัญญา
ป268/854
ป234/754
ป209667
ป180/556
ป147/461
ป129/383
ป105/308
ป82/238
ป294/947
ฎค241

ฎค325
ฎค374
ฎค378
ฎค61
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53 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร

แหลงที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให

50,000

50,000 ฎค396

13/03/2557

1

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

80,000

07/05/2557

3

59 เงินสํารองจาย(งบกลาง)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

717,030

49,490 ฎค515,
570,542
4,800 1/2557

10/10/2556

5

99,800
99,800
43,000
67,000
92,600
4,961
1,092
90,600
3,380
3,596
3,960
96,900

22/10/2556
10/11/2556
02/10/2556
13/12/2556
07/11/2556
28/05/2557
12/09/2557
24/06/2557
02/07/2557
08/07/2557
08/05/2557
24/07/2557

15
15
15
15
15
5
3
15
1
1
5
15

1/2557
3/2557
2/2557
1/2557
5/2557
36/2557
80/2557
71/2557
ป177/2557
ป183/2557
29/2557
80/2557
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57 อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43
(พ.ศ.2557) และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.
2558)
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุทางบก
58 โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ยุทธศาสตร

โครงการ

60 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) อบต.กุดโบสถ

แหลงที่มา
งบประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
ขอบัญญัติ

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

97/2557
25/2557
26/2557
ปน50/978

16/09/2557
29/04/2557
07/05/2557
12/09/2557

15
5
5
1

103/2557
104/2557
78/2557
102/2557
ป87/248

08/09/2557
12/09/2557
11/09/2557
11/09/2557
13/01/2557

5
7
3
5
1

คูสัญญา

300,000

51,900
7,529
5,557
126,600

61 จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

200,000

10,140
26,000
7,900
600
19,566

62 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(แผง
กั้นจราจร,ไฟฉาย,เครื่องรับสงวิทยุ ฯลฯ)

เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

165,600

19,566 ฎค249

15/01/2557

1

4,500 ฎค866

13/08/2557

1

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
63 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

51,800 ฎค677,691,692 16/06/2557

3

64 โครงการฝกอบรมเทคนิคกรีดยางพาราอยางถูกวิธี

เงินอุดหนุนทั่วไป

150,000

10,000 58/2557
8,000 33/2557

7
7

,724,731,732

26/05/2557
26/05/2557
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วันที่เซ็น
สัญญา

วงเงิน
ตามสัญญา

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา
4,800
400
9,120
12,500

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
65 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง

287,000
70,000

68 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาราชินี
รายไดจัดเก็บเอง
69 โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
รายไดจัดเก็บเอง
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
70 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5,000
10,000
300000

34/2557
60/2557
35/2557
59/2557

12,500
500.00
286,900
61,800

ฎค638
ฎค642
36/2557
ฎค 716,718,
760,762
5,000 ฏค829
10,000 ฎค157

182,000 ปน30/479
7,800
75,000
18,600
400

44/2557
45/2557
21/2557
43/2557

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

26/05/2557
26/05/2557
26/05/2557
26/05/2557

7
5
7
7

30/06/2557
03/06/2557
16/06/2557
25/06/2557

1
1
30
30

12/08/2557
04/12/2556

1
1

09/04/2557

1

08/04/2557
08/04/2557
08/04/2557
08/04/2557

3
12
3
3
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66 โครงการกอสรางศาลาประชาคมหมูบาน บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13
67 โครงการเสริมสรางความรักและความสามัคคี

30,000

คูสัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

73 จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให

74 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.กุดโบสถ
75 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กุดโบสถ
76 โครงการกอสรางที่จอดรถ อบต.กุดโบสถ
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
77 โครงการ อบต.สัญจร
78 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ,ตูเก็บฎีกา,โตะ
เอนกประสงค,เกาอี้พักคอย,เกาอี้พลาสติกฯลฯ)

595,000
20,300.00

20,000

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

266,614
9,000
2,260
5,800
500
17,500

-/2557
ฎค789
ฎค858
ฎค859
ฎค860
ฎค465-466

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

-/2557
22/08/2557
13/08/2557
13/08/2557
13/08/2557
16/04/2557

1
1
1
1
1
3

100,000

22,892 ฎค890

14/08/2557

7

เงินอุดหนุนทั่วไป
,เงินสะสม
เงินอุดหนุนทั่วไป

148,200

98,000 ฎ758

20/06/2557

30

150,000

149,900 35/2557

16/06/2557

30

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

20,000

2,900 ฎค465

08/04/2557

1

เงินอุดหนุนทั่วไป

249,400

88,000 52/2557

03/07/2557

5

40,000.00 50/2557

20/06/2557

7
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71 โครงการพัฒนาความรูความสามารถใหแกบุคลากร
72 โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน(ทักษะดานภาษา)

งบตาม
ขอบัญญัติ

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ขอบัญญัติ

79 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถยนตกระเชาซอมไฟฟา)
เงินอุดหนุนทั่วไป
80 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑสําหรับผูปฏิบัติงานชาง(หมวกเซฟตี้,รองเทา,ถงมือ เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล
เซฟตี้,เข็มขัดปนเสาไฟฟา ฯลฯ)

2,500,000
60,000

81 จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(กลองถายภาพนิ่ง)
เงินอุดหนุนทั่วไป
82 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องพิมพ(Printer)) เงินอุดหนุนทั่วไป

18,000
115,000

แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทกๆดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
83 โครงการจัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รายไดจัดเก็บเอง
84 โครงการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
รายไดจัดเก็บเอง

90,000
20,000

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

30/09/2557
12/06/2557

30
7

ฎค 687
87/2557
45/2557
88/2557
40/2557
41/2557

17/06/2557
23/09/2557
09/06/2557
23/09/2557
09/06/2557
09/06/2557

7
7
5
7
5
5

89,750 ฎ376
20,000 ฎค1015

04/03/2557
19/09/2557

7
7

วงเงิน
ตามสัญญา

คูสัญญา

2,475,000 7/2557
36,433.50 ฎค 685

จัดเก็บและจัดสรรให
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17,900
79,000
4,200
11,000
14,700
4,200

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร

57

12,277,200

47

12,551,487

36

10,298,576.10

36

10,298,576.10

36

10,298,576.10

7

4,190,000

4

700,000

2

114,020

2

114,020

2

114,020

6

330,000

2

150,000

0

0

0

0

0

0

35

6,776,000

28

5,707,900

20

4,116,049.50

20

4,111,066.50

20

4,111,066.50

4
143

1,467,000
60,249,200

0
107

0
41,176,187

0
84

0
35,933,771.07

0
84

0
35,853,955.02

0
84

0
35,853,955.02
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
รวม

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจาย
100%
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
34
35,209,000
26
22,066,800
26
21,405,125.47
26
21,330,292.42
26
21,330,292.42

-33ช. ผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2557 ในเขตพื้นที่
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังนี้
1. ผลการดําเนินงานป 2557 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
1.1 โครงการที่ไดมีการดําเนินการ จํานวน 84 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความ
สะดวก
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองลุมปุก หมูที่ 3
2. โครงการกอสรางผิวถนนแอสฟสทติกคอนกรีต สายทางบานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4
เชื่อมบานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายสระประปา)
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานใหมโนนทอง หมูที่ 11 (หนาศาลา
ประชาคม)
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ าน บานดอนไร หมูที่ 12
7. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัวแดง หมูที่ 14
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสนวน หมูที่ 5(สายไปประปาหมูบาน)
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโบสถ หมูที่ 1
12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา หมูที่ 16
(สายหลังวัดกุดโบสถ)
13. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานทาเยี่ยม หมูที่ 2 เชื่อมบานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่ 18
14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองแดง หมูที่ 7 (ทิศเหนือหมูบาน)
15. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบานดอนโบสถพัฒนา หมูที่ 16
16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ําบอพัก คสล. บานกุดโบสถ หมูที่ 1
(สายคุมบานดอน)
17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายเขานอย)
18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนโบสถ หมูที่ 9 (สายซับมวง 2 ชวง)
19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสนวนพัฒนา หมูที่ 17
20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4
เชื่อมบานหนองลุมปุก หมูที่ 3

-3421. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกโจด หมูที่ 8
22. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองสนวน หมูที่ 5 เชื่อมบานหัวซับ
23. โครงการซอมสรางาถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) บานหนองบัวแดง หมูที่ 14
เชื่อมบานสมบัติเจริญ หมูที่ 6
24. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) บานสมบัติพัฒนา หมูที่13
เชื่อมบานสมบัติเจริญ หมูที่ 13
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
25. ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
26. โครงการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ ทั้ง 18 หมูบาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริสมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
27. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
28. โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา
29. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
30. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
31. โครงการสานสัมพันธระหวางผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด.
32. โครงการบัณฑิตนอย
33. โครงการสานฝนเพื่อแม (วันแมแหงชาติ)
34. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ
35. โครงการคายคนดีศรีกุดโบสถ
36. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)ของ อบต.กุดโบสถ
37. อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ
38. บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (เชน ซอมแซม ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ)
39. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด
40. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม
41. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก
42. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน
43. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง
44. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ
45. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย
46. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น/พื้นที่ อบต.กุดโบสถ
47. โครงการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
48. โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา

-3549. สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณสุขและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
50. อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
51. อุดหนุนโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
52. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
53. โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
54. โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา
55. โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ
56. จัดหาครุภัณฑกีฬา (อัฒจันทรเชียรกีฬา)
57. อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
58. โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
59. เงินสํารองจาย (งบกลาง)
60. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) อบต.กุดโบสถ
61. จัดหาเครื่องแตงการกาย อปพร.
62. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผงกั้นจราจร,ไฟฉาย ฯลฯ)
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
63. โครงการฝกอบรมระยะสั้น
64. โครงการฝกอบรมเทคนิคกรีดยางพาราอยางถูกวิธี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
65. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
66. โครงการกอสรางศาลาประชาคมหมูบาน บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13
67. โครงการเสริมสรางความรักและความสามัคคี
68. อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
69. อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
70. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

-3671. โครงการพัฒนาความรูความสามารถใหแกบุคลากร
72. โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน(ทักษะดานภาษา)
73. จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม
74. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.กุดโบสถ
75. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กุดโบสถ
76. โครงการกอสรางที่จอดรถ อบต.กุดโบสถ
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
77. โครงการ อบต.สัญจร
78. จัดหาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ,ตูเก็บฎีกา)
79. จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องพิมพ)
80. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑสําหรับผูปฏิบัติงานชาง (หมวกเซฟตี้,รองเทา,ถุงมือเซฟตี,้ เข็มขัดปนเสาไฟฟา)
81. จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(กลองถายภาพนิ่ง)
82. จัดหาครุ ภั ณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์กระเช้ าซ่อมไฟฟ้ า)

แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
83. โครงการจัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
84. โครงการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
1.2 โครงการที่ไมไดมีการดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
1. โครงการกีฬาเด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนในเขตตําบลกุดโบสถ
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
2. โครงการสรางสุขภาพอายุ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดตามฤดูกาล
4. โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
5. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
6. โครงการสงเสริมใหผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูยากจนใหมีที่อยูอาศัย
7. เบี้ยยังชีพคนพิการ
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
8. โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติดตําบลกุดโบสถ
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
9. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
10. โครงการกิจกรรมหมูบานนาอยู

-37ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
11. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
12. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย (เชนโครงการปลูกหญาแฝก)
14. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
15. โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
16. การจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น(กรณีครบวาระและแทนตําแหนงวาง)
17. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
19. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการของผูนําตําบลกุดโบสถ
20. โครงการฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
21. โครงการจางนักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.กุดโบสถปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและวันหยุด
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
22. โครงการจัดกิจกรรม 5ส
23. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ อบต.กุดโบสถ
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2557
โครงการที่
โครงการที่ไม
โครงการที่อยู
สามารถ
สามารถดําเนินการ โครงการทั้งหมด
ระหวางดําเนินการ
ยุทธศาสตร
ดําเนินการได
ได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหลงน้ํา
รวม

26
36
2

24.30
33.64
1.87

-

-

11
2

10.28
1.87

26
47
4

24.30
43.92
3.74

-

-

-

-

2

1.87

2

1.87

20

18.70

-

-

8

7.47

28

26.17

84

78.51

-

-

23

21.49

107

100

-382. ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
จากผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุมตัวอยาง;จํานวน 169 ตัวอยาง จากประชาชนในพื้นที่ตําบลกุดโบสถ สรุปไดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถใน ภาพรวม
พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็น มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก 20.71 % , มีความพึงพอใจในประเด็น ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ 75.71 % , และมีความพึงพอใจในประเด็น ผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับไมพอใจ 11.83 %
จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
2.2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ อยูระหวาง 6.83 - 7.73 คะแนน ซึ่ง
ถือวาระดับคะแนนความพึงพอใจอยูในเกณฑพอใจมาก ซึ่งคะแนนความพึงพอใจ 6.44 คะแนน อยูในยุทธศาสตร
การพัฒนาแหลงน้ํา ประเด็นมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ซึ่งถือเปนคะแนน
ความพึงพอใจต่ําสุด ในการประเมินครั้งนี้ สวนคะแนนความพึงพอใจ 7.73 คะแนน อยูในยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประเด็นประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งถือเปนคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุด ในการประเมินครั้งนี้

3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ประชาชนมีปญหาและความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลใหความชวยเหลือเปนจํานวนมาก แตเนื่อง
จากงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนที่มีจํานวนมากได
เทาที่ควร บางครั้งปญหาและความตองการของประชาชนก็เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตอง
ดําเนินการได ตองเสนอปญหาและความตองการตอหนวยงานราชการอื่นที่มีอํานาจหนาที่ตอไป จึงทําใหการแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนเกิดความลาชา จึงทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ในระยะเวลาอันสั้นได
สําหรับการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา ป 2557 การนําโครงการมาบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2557-2559) ไมไดคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 จึงทําใหมีโครงการจํานวนมากบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
(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 2557
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.2557
แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ใหสามารถแกไขปญหา และสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด
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 15 ธันวาคม 2557 ดวยจักขอบคุณยิ่ง
สํานักงานปลัด อบต.
งานนโยบายและแผน
โทร/โทรสาร 0-4475-6454



ขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาสละเวลา
และใหความรวมมือในการกรอกแบบประเมินฯ มา ณ โอกาสนี้

-1แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสื้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
169
1 เพศ
ชาย จํานวน 82 คน
คิดเปนรอยละ 48.52
หญิง จํานวน 87 คน
คิดเปนรอยละ 51.48
2 อายุ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 3.55
20-30 ป จํานวน 30 คน
คิดเปนรอยละ 17.75
31-40 ป จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 28.40
41-50 ป จํานวน 55 คน
คิดเปนรอยละ 32.54
51-60 ป จํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 12.43
มากกวา 60 ป จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 5.92
3 การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 56 คน
คิดเปนรอยละ 33.14
มัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 85 คน
คิดเปนรอยละ 50.30
อนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 8.28
ปริญญาตรี จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 4.14
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.59
อื่นๆ จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 1.78
4 อาชีพหลัก
รับราชการ จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 1.78
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 4.14
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 7.69
รับจาง จํานวน 39 คน
คิดเปนรอยละ 23.08
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 4.73
เกษตรกร จํานวน 91 คน
คิดเปนรอยละ 53.85
อื่นๆ(ระบุ).... จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 5.92
สวนที่ 2 การรับรูตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5 ทานรูจักองคการบริหารสวนตําบลหรือไม
รูจัก จํานวน 168 คน
คิดเปนรอยละ 99.41
ไมรูจัก จํานวน 0 คน
คิดเปนรอยละ 0.00
6 ทานไดรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลจากสื่อ/ชองทางใด
หนังสือพิมพ จํานวน 0 คน
คิดเปนรอยละ 0.00
วิทยุชุมชน จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 2.96

-2ปายคัทเอาต จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 2.37
แผนพับใบปลิว จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.59
ผูนําชุมชน จํานวน 115 คน
คิดเปนรอยละ 68.05
รถแหประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.59
หอกระจายขาวหมูบาน/ชุมชน จํานวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 49.11
อื่นๆ จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.18
7. ทานมาติดตอกับทางองคการบริหารสวนตําบลบอยแคไหน
สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 6.51
เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 19.53
ปละ 1 ครั้ง จํานวน 64 คน
คิดเปนรอยละ 37.87
นอยกวา 1 ครั้ง/ป จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 11.83
อื่นๆ จํานวน 38 คน
คิดเปนรอยละ 22.49
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ภาพรวม มากนอยเพียงใด
โดยทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
20.12
76.33
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
17.75
76.33
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
20.71
70.41
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
15.38
74.56
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
16.57
74.56
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
19.53
71.60
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
19.53
68.64
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
19.53
69.23
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
15.98
76.92

ไมพอใจ
3.55
5.92
8.88
10.06
8.88
8.88
11.83
11.24
7.10

-3แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังการสิ้นสุดปงบประมาณ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หากทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาใน
แตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด
สวนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1690
(เชน โครงการประเภทถนน ไฟฟา ประปา)
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1)
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
7.56
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.39
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.20
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
7.27
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.18
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.19
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
7.27
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.36
สวนยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
(โครงการสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ดานสุขภาพและอนามัย
ดานกีฬาดานการบรรเทาสาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด เชน การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนประเพณีสงกรานต เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
7.58
7.43
7.19
7.46
7.20
7.27
7.49
7.73

-4สวนยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
(เชนโครงการสงเสริมเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ , ดานการสงเสริมอาชีพ)
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

สวนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน โครงการปลูกเสริมปา)
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
7.16
7.09
6.92
6.96
6.79
6.95
6.95
7.01

คะแนน
(10 คะแนน)
7.21
7.16
6.89
6.95
6.83
7.08
7.18
7.09

-5สวนยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
(ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน,การพัฒนาศักยภาพบุคลากร,การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน เชน โครงการ อบต.สัญจร การจัดประชุมประชาคมหมูบาน การศึกษาดูงาน ส.อบต.)
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

สวนยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
(โครงการประเภทแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร)
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
6.99
6.99
6.76
6.76
6.64
6.74
6.63
6.81

คะแนน
(10 คะแนน)
6.79
6.70
6.60
6.44
6.61
6.70
6.75
6.89

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557
*******************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงขอประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557 มาเพื่อทราบโดยทั่วไปกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

