รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบเดือนเมษายน)

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

บทนา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิ ช ยกรรม และการท่อ งเที่ย ว ด้า นการบริห ารจัด การ และการอนุรั กษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินอยู่โดยที่
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกับ(feedback)
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิ ภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบการ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่ อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (costeffective) ดาเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุ
ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก้ ปั ญ หา การติ ด ตามดู ค วามสามารถในการเข้า ถึ ง โครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การดาเนินงาน
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า วางแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปเพื่อการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน)
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3)
อบต.กุดโบสถ์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบเดือนเมษายน มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.กุดโบสถ์ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
"กุดโบสถ์ก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดี"
ข. พันธกิจ
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
4.พัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
5.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตประปา
4. การผังเมืองของท้องถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด

-22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
7. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. เสริมสร้างเศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริ
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรทุกส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
1. จัดให้มีแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. การพัฒนาแหล่งน้า (ปรับปรุง,บารุงรักษาแหล่งน้า )

-3ง. การวางแผน
อบต.กุดโบสถ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.กุดโบสถ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

จานวน
41

2560
งบประมาณ
34,912,600

2561
จานวน
งบประมาณ
29
41,167,900

2562
จานวน งบประมาณ
21
14,536,000

52
4
1

29,749,500
3,250,000
100,000

40
4
1

30,024,000
3,250,000
100,000

41
4
1

31,033,000
3,250,000
100,000

28

2,747,000

19

1,845,000

18

1,785,000

6

1,320,000

1

200,000

1

5,000,000

132

72,079,100

94

76,586,900

86

55,704,000

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 90 โครงการ งบประมาณ 44,788,380.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9
10,846,100
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
47
28,968,100
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4
1,708,080
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1
100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
28
3,115,100
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
1
51,000
รวม
90
44,788,380

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กุดโบสถ์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.
2.

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเตาเหล็ก หมู่ 4

วัตถุ
ประสงค์

325,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
849,800.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
700,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
2,303,500.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
333,300.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
5,085,900.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
404,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
594,600.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
250,000.00 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพย์สิน
2.เพื่อป้องกันการโจรกรรม
50,000.00 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดี
งามและสืบทอดพระพุทธศาสนา

ผลผลิต

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง
4.00 ม. ยาว 400.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
160.00 ม.
ก่อสร้างสะพานข้าม คลองตาโมน จานวน 1
แห่ง
ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ขนาด
กว้าง กว้าง 6.00 ม. ยาว 800.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
300.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
1,700.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
425.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
950.00 ม.
ติดตั้งและซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน เขต
ตาบลกุดโบสถ์ จานวน 18 หมู่บ้าน
จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์
หมู่ที่ 9 (สายทางขึ้นเขาน้อย)
3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9
(ข้ามคลองตาโมน)
4. โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางกลางหมู่บ้าน)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14
(สายทาง ทิศตะวันตกหมู่บ้าน)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14
(สายทางบ้าน หนองบัวแดง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์
พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายทางหลังวัดกุดโบสถ์สุดหมู่บ้าน)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม
พัฒนา หมู่ที่ 18 (สายทางหลังวัดท่าเยี่ยม)
9. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บา้ น
ภายในเขตตาบล กุดโบสถ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
11. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
12. โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
13. โครงการค่ายพุทธธรรมนาชีวิต

14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

16. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ)ภายในเขตตาบล
กุดโบสถ์
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)ของ
อบต.กุดโบสถ์
18. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์

วัตถุประสงค์

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว
50,000.00 เพื่อร่วมสดุดีท้าวสุรนารีและสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นอันดีงาม
250,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนาที่จาเป็นต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
80,000.00 เพื่อให้ความสาคัญกับเด็กที่จะเป็นกาลังในการ
พัฒนาชาติต่อไป
60,000.00 เพื่อจัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.อบต.
กุดโบสถ์
50,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายของเด็กก่อนวัย
เรียนภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
1,700,200.00 เพื่อจัดการศึกษาของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์
1,463,000.00

19. อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ์

455,000.00

20. บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เช่น ซ่อมแซม ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ์)
21. จัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตูเ้ ก็บเอกสารบานทึบ ,ตู้ล๊อคเกอร์,พัดลม ฯลฯ)

100,000.00
8,000.00

ผลผลิต

จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้า
ดาหัวขอพรผูส้ ูงอายุ
จัดกิจกรรมสืบสานงานวัฒนธรรมวันฉลองแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี
เด็กและเยาวชนในเขตตาบลกุดโบสถ์ จานวน
18 หมู่บ้าน

จัดกิจกรรมวันเด็ก เด็กในเขตพื้นที่ตาบลกุด
โบสถ์ จานวน 18 หมู่บ้านเข้าร่วม
จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.อบต.กุด
โบสถ์ จานวน 4 แห่ง
เด็กก่อนวัยเรียนภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
จานวน 11 แห่ง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศพด.ของ อบต.กุดโบสถ์ จานวน 4 แห่ง
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์
ครบถ้วน 5 หมู่ และเพียงพอเหมาะสมกับวัย
จานวน 7 แห่ง
เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหาร
เด็กก่อนวัยเรียนใน ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์
ครบ 5 หมู่ และเพียงพอเหมาะสมกับวัย
จานวน 4 แห่ง
เพื่อให้ ศพด.มีสภาพพร้อมสาหรับการเรียนการ ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์ จานวน 4 แห่ง
สอน
เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพการให้บริการ
จัดหาครุภณ
ั ฑ์สาหรับ ศพด. อบต.กุดโบสถ์
ทางด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
จานวน 4 แห่ง
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15. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานทีข่ อง ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
22. จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ ฯลฯ)
23. จัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง,บอร์ดประชาสัมพันธ์
ฯลฯ)
24. จัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ (เตียงพยาบาล ฯลฯ)
25. จัดหาครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว (ตูเ้ ย็น ฯลฯ)

29. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน)
30. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์
31. จัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (ปั๊มน้าอัตโนมัติ ฯลฯ)

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

23,700.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพทางการให้บริการ
ด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
40,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพทางการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
15,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพทางการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
6,500.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพทางการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
100,000.00 เพื่อรักษาทรัพย์สินของ ศพด. อบต.กุดโบสถ์

จัดหาครุภณ
ั ฑ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ศพด. อบต.
กุดโบสถ์ จานวน 4 แห่ง
จัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สาหรับกอง
การศึกษา , ศพด.อบต.กุดโบสถ์ จานวน 3 แห่ง
จัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ สาหรับ ศพด.อบต.กุด
โบสถ์ (บ้านหนองสนวน)
จัดหาครุภณ
ั ฑ์สาหรับ ศพด. อบต.กุดโบสถ์
(บ้านหนองสนวน)
ติดตั้งประตูม้วนเหล็ก ศพด.อบต.กุดโบสถ์

200,000.00 เพื่อรักษาทรัพย์สินของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์

ติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวดประตูหน้าต่าง ศพด.
อบต.กุดโบสถ์
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดโบสถ์

100,000.00 เพื่อให้ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ มีความพร้อม
สาหรับการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน
350,000.00 เพื่อรักษาทรัพย์สินของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์

ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ (บ้านหนอง
สนวน)
3,936,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร อุดหนุนตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนในเขต
ครบถ้วน 5 หมู่และเพียงพอเหมาะสมกับวัย
พื้นที่ อบต.กุดโบสถ์
10,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพทางการให้บริการ จัดหาครุภณ
ั ฑ์สาหรับ ศพด. อบต.กุดโบสถ์
ทางด้านการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
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26. โครงการติดตั้งประตูม้วนเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์
27. โครงการติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวดประตูหน้าต่าง ศพด.อบต.กุดโบสถ์(บ้าน
หนองสนวน)
28. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดโบสถ์(บ้านหนองสนวน)

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
33. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
34. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
35. โครงการลดขยะต้นทางสร้างจิตสานึกรักความสะอาด
36. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์

38. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
39. เบี้ยยังชีพคนพิการ
40. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
41. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ ากไร้

วัตถุประสงค์

300,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการควบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
50,000.00 เพื่อให้ความรู้กบั กลุม่ เป้าหมายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
60,000.00 เพื่อควบคุมสาเหตุการเกิดโรคและฉีดวัคซีน
ให้กับสนุขและแมว
100,000.00 เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี
270,000.00 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กบั ประชาชนใน
พื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
104,000.00 เพือ่ ใช้ในการรณรงค์และควบคุมโรค
180,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ขาดผู้ดูแลได้รบั เงินเบี้ยยัง
ชีพช่วยเหลือเบื้องต้น
3,100,800.00 เพื่อให้คนพิการที่ขาดผูด้ ูแลได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
13,095,600.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
100,000.00 เพื่อให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาลและยากไร้
ในเขตตาบลกุดโบสถ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามสมควร

ผลผลิต

รณรงค์การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตาบลกุดโบสถ์
จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ในกลุม่ เด็กและ
เยาวชน
สุนัขและแมวในเขตตาบลกุดโบสถ์
จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ให้กับประชาชนใน
เขตตาบลกุดโบสถ์
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น อบต.กุดโบสถ์

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอก
ควัน)
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการในเขต อบต.กุดโบสถ์
ผู้สูงอายุในเขต อบต.กุดโบสถ์ ที่มอี ายุ 60 ปีขึ้น
ไป ได้รับเบี้ยยังชีพ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในเขตตาบล
กุดโบสถ์ได้รับความช่วยเหลือ
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37. จัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ)

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
42. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์
43. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่างๆ
44. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
45. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์
46. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

48. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแต่งกาย อปพร.)
49. จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
50. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
อบต.กุดโบสถ์
51. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กียวกับกฎหมายและวินัยจราจร

52. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) อบต.กุดโบสถ์

วัตถุประสงค์

250,000.00 เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ
ติดและเกิดความสามัคคีในตาบล
60,000.00 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยการ
จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
100,000.00 เพื่อจัดอุปกรณ์กีฬาไว้ใช้ในการออกกาลังกาย
และการแข่งขันกีฬา
150,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติดเกิดความสามัคคีในตาบล
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนและผู้สญ
ั จรไปมาในช่วง
เทศกาลเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1,000,000.00 เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ในเขตพื้นที่ตาบลกุดโบสถ์เบื้องต้น
50,000.00 เพื่อให้ อปพร. มีชุดสาหรับปฏิบัตหิ น้าที่ด้าน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
80,300.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน
และให้บริการประชาชนในพื้นที่
30,000.00 เพื่อให้ อปพร.ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานและเกิดความเข้มแข็ง
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และเสริมสร้างวินัยจราจรชุมชนมีระเบียบมาก
ขึ้น
250,000.00 เพื่อให้ อปพร. ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต

ประชาขน เยาวชน ในเขตตาบลกุดโบสถ์
จานวน 18 หมู่บ้าน
ประชาชน/เยาวชน ในเขตตาบลกุดโบสถ์
จัดหาอุปกรณ์กีฬา
เด็กและเยาวชนในเขตตาบลกุดโบสถ์ จานวน
18 หมู่บ้าน
จัดตั้งศูนย์บริการฯเพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนผูส้ ัญจรไปมา
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบั ความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัตติ ่างๆ
จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแต่งกาย
อปพร.)ให้กับสมาชิก อปพร.
จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
จัดฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.กุดโบสถ์
ประชาชนในเขตตาบลกุดโบสถ์ จานวน 18
หมู่บ้าน
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.
อบต.กุดโบสถ์
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47. เงินสารองจ่าย (งบกลาง)

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
53. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

54. โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
55. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแร่งต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

58. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์พืช
59. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
60. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในตาบลกุดโบสถ์

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

250,000.00 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวในชุมชนได้ตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน
50,000.00 เพื่อให้เยาวชนในเขตตาบลกุดโบสถ์ห่างไกล
ยาเสพติด
50,000.00 เพื่อให้บุคลากรของ อบต. บุคคลในครอบครัว/
สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาใน
พื้นที
100,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
และสนับสนุนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

กลุ่มครอบครัวทั่วไปในชุมชนและครอบครัว
กลุ่มเสี่ยง

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนามาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีขยายพันธุ์พืช

หมู่บ้านในเขตตาบลกุดโบสถ์

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
1,458,080.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อ
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

เยาวชนในเขต อบต.กุดโบสถ์
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
ผู้นากลุม่ ต่างๆ อาสาสมัครและกลุม่ สตรีในพื้นที่
ประชาชนทั่วไป
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่

ประชาขน เยาวชน ในเขตตาบลกุดโบสถ์
จานวน 18 หมู่บ้าน
จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผูส้ นใจอาชีพ
ด้านต่างๆ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ภายในตาบล
กุดโบสถ์ จานวน 18 หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
57. โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
61. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์ (ปลูกเสริม
ป่า การอนุรักษ์น้าและดิน,ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
62. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

63. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน/หมู่บ้าน

65. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น(กรณีครบ
วาระ/ตาแหน่งว่าง)
66. โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
67. อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
68. อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
69. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7
70. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตามแนวปฏิบัติ
ของโครงการ

ประชาขน เยาวชน ในเขตตาบลกุดโบสถ์
จานวน 18 หมู่บ้าน

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเสนอปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทาแผนชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเอาชนะความ
ยากจน
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและเข้าใจ
ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
300,000.00 เพื่อดาเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา

จัดทาเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์

ท้องถิ่น(กรณีครบวาระและแทนตาแหน่งว่าง)

30,000.00 เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ
10,000.00 เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีของอาเภอเป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติ
5,000.00 เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีของอาเภอเป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติ
365,200.00 เพื่อให้ประชาชนมีสถานทีส่ าหรับประชุมและ
จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
300,000.00 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของบุคลากร
จากฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ

จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิงสาง
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิงสาง
ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 7
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
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64. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
71. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร
72. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

73. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
74. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ

76. โครงการกิจกรรม 5ส
77. จัดหาครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลาโพง ฯลฯ)
78. จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ,Notebook ,เครื่อง
พิมพ์,เครื่องสารองไฟ ฯลฯ)
79. จัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน(เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)
80. จัดหาครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง) ฯลฯ)

วัตถุประสงค์

650,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านกฎหมาย/
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
200,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
50,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ เกี่ยวกับการเงิน
บัญชี และพัสดุ
20,000.00 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการประชาชน
นอกสถานที่และรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในตาบล
30,000.00 เพื่อให้ที่ทาการ อบต.มีความเป็นระเบียบพร้อม
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
28,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน
และให้บริการประชาชนในพื้นที่
77,900.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน
และให้บริการประชาชนในพื้นที่
176,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน
และให้บริการประชาชนในพื้นที่
100,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน
และให้บริการประชาชนในพื้นที่

ผลผลิต

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานที่จัด
ฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมตามโครงการ

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน
ประชาคม
จัด อบต.สัญจรพบประชาชน

จัดฝึกอบรมกิจกรรม 5ส
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
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75. โครงการ อบต.สัญจร

จานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
81. จัดหาครุภณ
ั ฑ์โรงงาน (เลื่อยฉลุ (จิ๊กซอ),มอเตอร์เจีย,ปากกาจับเหล็ก
ฯลฯ)
82. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้าสาหรับบริการประชาชนและ
คนพิการ
83. โครงการปรับปรุงภายในสานักงาน

87. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล

วัตถุประสงค์

23,000.00 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ศักยภาพในการทางาน และ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่
90,000.00 เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
100,000.00 เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานและให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
100,000.00 เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขังและเพิ่มพืน้ ที่หน้า อบต.
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
80,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ให้มีสภาพ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
100,000.00 เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ อบต.
25,000.00 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ให้สามารถใช้เป็น

ผลผลิต

จัดหาครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้าสาหรับบริการประชาชน
และคนพิการ
ปรับปรุงภายในสานักงาน
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว
35.00 ม.
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยการปรับปรุง
พื้น ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
จัดทาเอกสาร วารสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต.
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับส่วนกลางและ
ประชาชน

88. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
89. โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
90. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 –
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9

5,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จัดทาป้าย จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ทาสปอร์ต ฯลฯ
ทาสปอร์ต ฯลฯ
100,000.00 เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ ปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
อบต.กุดโบสถ์ ให้สามารถใช้งานได้และมี
อบต.กุดโบสถ์
ประสิทธิภาพมากขึ้น
51,000.00 เพื่อให้มีแหล่งน้าเพื่อการ อุปโภค-บริโภคและการ
เกษตรที่อุดมสมบูรณ์

ขุดลอกคลองสาธารณะ
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84. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดโบสถ์ (ต่อจากท่อระบายน้าเดิม)
85. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์
86. โครงการจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

จานวน
งบประมาณ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.กุดโบสถ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จานวนเงิน
15,385,113 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 26 โครงการ จานวนเงิน 11,764,207 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ
2
16
1
9
1
29

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

1
16
1
7
1
26

31,030.00
11,165,243.00
15,680.00
501,254.00
51,000.00
11,764,207.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กุดโบสถ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางกลางหมู่บ้าน)
2 โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ภายในเขตตาบล กุดโบสถ์

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

2,303,500.00

2,290,000.00 08/2560

24/03/2560

60

250,000.00

31,030.00 18/2560

04/01/2560

7
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
2,321,030.00
12,305,933.00
15,680.00
691,470.00
51,000.00
15,385,113.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ
80,000.00

4 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานทีข่ อง ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์

60,000.00

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.) ของ
อบต.กุดโบสถ์

1,700,200.00

6 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์
7 อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ์
8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.กุดโบสถ์

1,463,000.00
455,000.00
3,936,000.00

2,000.00
1,400.00
2,700.00
30,000.00
24,000.00
400.00
3,280.00
252,000.00
273,000.00
357,000.00
935,851.20
204,838.80
46,000.00
71,000.00
183,000.00
146,000.00
167,000.00
219,000.00
132,000.00
46,000.00
71,000.00

คู่สัญญา
29/2560
31/2560
30/2560
20/2560
33/2560
34/2560
ศน9/239
ศ51/241
ศ11/50
ศ10/49
1/2560
2/2560
ศ13/53
ศ14/54
ศ15/55
ศ16/56
ศ17/57
ศ18/58
ศ19/59
ศ54/246
ศ55/247

วันที่เซ็นสัญญา
09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
17/01/2560
17/01/2560
18/01/2560
23/01/2560
02/11/2559
02/11/2559
31/10/2559
31/10/2559
03/11/2559
03/11/2559
03/11/2559
03/11/2559
03/11/2559
03/11/2559
03/11/2559
26/01/2560
26/01/2560

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
5
5
5
5
7
3
1
1
1
1
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วงเงินตามสัญญา

ยุทธศาสตร์/โครงการ

9 จัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ)
10 เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบตามข้อบัญญัติ

104,000.00
180,000.00

3,100,800.00

12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

13,095,600.00

183,000.00
146,000.00
167,000.00
219,000.00
132,000.00
104,000.00
9,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,500.00
9,500.00
228,800.00
231,200.00
236,800.00
239,200.00
242,400.00
245,600.00
1,086,200.00
1,079,700.00
1,076,100.00
1,070,400.00

คู่สัญญา
ศ56/248
ศ57/249
ศ58/250
ศ59/251
ศ60/252
24/2560
ป1/6
ป20/64
ป44/137
ป63/205
ป93/303
ป111/348
ป2/7
ป21/65
ป45/138
ป64/206
ป94/304
ป112/349
ป3/8
ป22/66
ป46/139
ป65/207

วันที่เซ็นสัญญา
26/01/2560
26/01/2560
26/01/2560
26/01/2560
26/01/2560
14/02/2560
07/10/2559
09/11/2559
08/11/2559
06/01/2560
08/02/2560
06/03/2560
07/10/2559
09/11/2559
08/12/2559
06/01/2560
08/02/2560
06/03/2560
07/10/2559
09/11/2559
08/12/2559
06/01/2560

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11 เบี้ยยังชีพคนพิการ

วงเงินตามสัญญา

ยุทธศาสตร์/โครงการ

13 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์

150,000.00

40,000.00
1,000,000.00

16 จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
17 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) อบต.กุดโบสถ์

80,300.00
30,000.00

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร

50,000.00

วงเงินตามสัญญา
1,068,300.00
1,066,700.00
24,148.00
1,350.00
30,000.00
5,050.00
2,500.00
53,800.00
14,150.00
24,691.00
28,834.00
6,790.00
22,800.00
2,500.00
12,750.00
5,000.00
2,400.00
400.00
12,000.00
8,400.00

คู่สัญญา
ป95/306
ป113/350
12/2560
13/2560
19/2560
20/2560
21/2560
ศน8/163
27/2560
ป17/45
ป67/209
ป126/382
21/2560
58/2560
59/2560
60/2560
25/2560
43/2560
44/2560
ปน11/309

วันที่เซ็นสัญญา
08/02/2560
06/03/2560
14/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
16/12/2559
16/12/2559
23/12/2559
02/11/2559
09/01/2560
23/03/2560
09/01/2560
17/03/2560
17/03/2560
16/03/2560
14/02/2560
14/02/2560
14/02/2560
16/02/2560

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
1
1
5
5
9
5
7
1
5
1
1
1
7
5
5
5
3
3
3
1
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14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
15 เงินสารองจ่าย (งบกลาง)

งบตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

50,000.00

3,600.00
4,380.00
2,000.00
400.00
400.00
1,900.00
3,000.00

กน1/369
29/2560
30/2560
31/2560
56/2560
57/2560
55/2560

17/03/2560
16/03/2560
16/03/2560
16/03/2560
16/03/2560
16/03/2560
17/03/2560

1
5
5
5
5
5
5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
20 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

30,000.00

21 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

30,000.00

23,400.00
2,740.00
400.00
1,400.00
2,500.00

10/2560
9/2560
11/2560
38/2560
39/2560

09/11/2559
03/11/2559
09/11/2559
25/01/2560
25/01/2560

7
5
5
7
7

4,512.00 ปน2/5

05/10/2559

1

2,880.00
5,592.00
7,800.00
3,900.00
3,900.00

21/10/2559
21/10/2559
01/11/2559
01/11/2559
01/11/2559

1
1
1
1
1

22 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร
650,000.00
1. หลักสูตร “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (รูปแบบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564
2. หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทารายงานการเงินประจาปี ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-laas) ประจาปี 2560”
3. หลักสูตร “ ถอดรหัส ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้าง การบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคางาน
จัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

คน2/20
คน3/21
ป14/38
ค4/41
ศ9/42
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
19 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์พืช

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.....”

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

2,880.00
5,784.00
2,880.00
2,880.00
4,000.00
4,528.00

ปน4/60
ปน5/61
คน6/62
ศน6/63
ป26/77
ปน6/94

09/11/2559
09/11/2559
09/11/2559
09/11/2559
14/11/2559
18/11/2559

1
1
1
1
1
1

19,500.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
960.00
960.00
960.00
1,776.00
960.00
960.00
1,776.00
960.00
960.00
1,776.00

ป66/208
ค32/210
ช9/211
ศ44/212
ก1/213
สธ1/214
ป81/272
ป82/273
ป83/274
ป84/275
ป85/276
ค42/280
ศ68/282
ก2/288
สธ2/289
ช12/257

09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
09/01/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
02/02/2560
31/01/2560

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4. หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สตง.อยากตรวจ กับ 108 ปัญหา ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การเบิกจ่าย การฝึกอบรม การจัดหาพัสดุและแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.”
5. หลักสูตร “ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบ
แท่ง (Broadband) และเพิ่มความเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการจัดทาตัวชี้วัดระดับส่วน
ราชการหรือระดับส่วนราชการหรือระดับบุคคล”

วงเงินตามสัญญา

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

12. หลักสูตร “การตีความ/ปรับใช้ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน การแข่งขัน
กีฬา พ.ศ.2559 การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การจ่ายเงินกรณีสาธารณภัย การจ่ายเงิน
สะสม โบนัส ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจาแนกหมวดประเภทรายจ่าย การโอน/แก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบปี 2560 พร้อมศึกษาตัวอย่างความรับผิดชอบ
ทางละเมิด ด้านการเงินการคลัง”
23 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
20,000.00

7,800.00
3,968.00
1,920.00
1,648.00

คู่สัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

13/01/2560
31/01/2560
31/01/2560
17/01/2560

1
1
1
1

2,100.00 ศ75/300

08/02/2560

1

20,700.00 ศ77/302

08/02/2560

1

01/03/2560
23/03/2560
23/03/2560
29/03/2560
29/03/2560
29/03/2560
29/03/2560
29/03/2560
10/03/2560
11/03/2560
11/03/2560
10/03/2560

1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
7
5

4,320.00
2,420.00
2,420.00
2,120.00
2,120.00
2,120.00
2,070.00
2,120.00
4,500.00
1,800.00
1,000.00
3,300.00

ป69/218
ปน9/258
ปน10/259
ค37/232

วันที่เซ็นสัญญา

ปน12/344
ป124/380
ป125/381
ค62/389
ค63/390
ค64/391
ค65/392
ค66/393
52/2560
53/2560
54/2560
51/2560
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6. หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(รูปแบบใหม่) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายจ่ายประจาปีของ อปท.
ปีงบประมาณ 2561 – 2564”
7. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทา
ฐานภาษี ตามพระราชบัญญัติทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง”
8. หลักสูตร “การคลัง การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา”
9. หลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กประถมวัยผ่านแนวทาง
สันทนาการสากล PPRB สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสองภาษา”
10. หลักสูตร “เครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์ป่าและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจาปี 2560”
11. บทบาท อบต. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งประเทศไทย

วงเงินตามสัญญา

ยุทธศาสตร์/โครงการ

29 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 –
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9

90,000.00

89,000.00 3/2560

06/02/2560

100,000.00
100,000.00

99,000.00 4/2560
100,000.00 7/2560

07/02/2560
23/02/2560

30
30

80,000.00

79,000.00 2/2560

06/02/2560

45

100,000.00

72,000.00 23/2560

16/12/2559

7

51,000.00

51,000.00 6/2560

10/02/2560

15

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา
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24 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้าสาหรับบริการประชาชน
และคนพิการ
25 โครงการปรับปรุงภายในสานักงาน
26 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดโบสถ์ (ต่อจากท่อระบายน้าเดิม)
27 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์
28 โครงการจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
45

งบตามข้อบัญญัติ

-21ช.ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน) ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในพื้นที่
1. ผลการดาเนินงานปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ มีโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 90 โครงการ มีโครงการที่มีลงนามสัญญา
โครงการแล้ว จานวน 29 โครงการ และ โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาโครงการ จานวน 61 โครงการ มี
รายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
ที่
โครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทาง
กลางหมู่บ้าน)
2 โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

4
5
6
7
8
9

2,303,500

-

2,303,500

250,000

31,030

218,970

80,000

43,900
32,320

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานทีข่ อง ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ศพด.)ของ อบต.กุดโบสถ์
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์

60,000

36,100
27,680

1,700,200

882,000

818,200

1,463,000

อาหารเสริม(นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ์

455,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์
จัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน
ฯลฯ)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

3,936,000

935,851.20
204,838.80
1,928,000

527,148.80
250,161.20
2,008,000

104,000

104,000

-

180,000

38,500
1,424,000
6,447,400
116,848

141,500
1,676,800
6,648,200
33,152

14,150
60,315

25,850
939,685

10
11 เบี้ยยังชีพคนพิการ
12 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
13 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด
ตาบลกุดโบสถ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

14
15 เงินสารองจ่าย (งบกลาง)

3,100,800
13,095,600
150,000
40,000
1,000,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-22ที่
โครงการ
16 จัดหาวัสดุ/ครุภณั ฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)
17 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.กุดโบสถ์
18 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายและ
วินัยจราจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
19 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์พืช
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
20 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
21 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

22 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร
23 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
24 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้าสาหรับบริการ
ประชาชนและคนพิการ
โครงการปรับปรุงภายในสานักงาน

25
26 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ (ต่อจากท่อ
ระบายน้าเดิม)
27 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
28 โครงการจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
29 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 -บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9

งบประมาณ การเบิกจ่าย
80,300
22,800

คงเหลือ
57,500

30,000

20,250

9,750

50,000

23,200

26,800

50,000

15,680

34,320

30,000

26,540

3,460

30,000

3,900
160,430
10,600
-

26,100
489,570
9,400
90,000

100,000

98,600
-

1,400
100,000

80,000

79,000

1,000

100,000

94,500

5,500

51,000

51,000

-

650,000
20,000
90,000
100,000

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่าย

1.2 โครงการที่ไม่ได้มีการดาเนินการ จานวน 61 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ที่
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเตาเหล็ก หมู่ 4
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สาย
ทางขึ้นเขาน้อย)
3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9
(ข้ามคลองตาโมน)

งบประมาณ
325,000.00
849,800.00
700,000.00

หมายเหตุ

-23ที่
โครงการ
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 (สายทาง ทิศ
ตะวันตกหมูบ่ ้าน)
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 (สายทางบ้าน
หนองบัวแดง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12)
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่
16 (สายทางหลังวัดกุดโบสถ์สดุ หมู่บ้าน)
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18
(สายทางหลังวัดท่าเยี่ยม)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
8 โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
9 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
10 โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
11 โครงการค่ายพุทธธรรมนาชีวิต
12 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ)ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
13 บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เช่น ซ่อมแซม ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์)
14 จัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตูเ้ ก็บเอกสารบานทึบ ,ตู้ล๊อคเกอร์,พัดลม ฯลฯ)
15 จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ ฯลฯ)
16 จัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง,บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
17 จัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ (เตียงพยาบาล ฯลฯ)
18 จัดหาครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว (ตูเ้ ย็น ฯลฯ)
19 โครงการติดตั้งประตูม้วนเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
20 โครงการติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวดประตูหน้าต่าง ศพด.อบต.กุดโบสถ์(บ้านหนองสนวน)
21 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดโบสถ์(บ้านหนองสนวน)
22 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน)
23 จัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (ปั๊มน้าอัตโนมัติ ฯลฯ)
24 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
26 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
27 โครงการลดขยะต้นทางสร้างจิตสานึกรักความสะอาด
28 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์
29 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ ากไร้
30 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์
31 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่างๆ
32 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
33 จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแต่งกาย อปพร.)

งบประมาณ
333,300.00
5,085,900.00
404,000.00
594,600.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
250,000.00
50,000.00
100,000.00
8,000.00
23,700.00
40,000.00
15,000.00
6,500.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
350,000.00
10,000.00
300,000.00
50,000.00
60,000.00
100,000.00
270,000.00
100,000.00
250,000.00
60,000.00
100,000.00
50,000.00

หมายเหตุ

-24ที่
โครงการ
34 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อบต.กุดโบสถ์
35 โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
36 โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
37 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแร่งต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
38 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
39 โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
40 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในตาบลกุดโบสถ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
42 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์ (ปลูกเสริมป่า การอนุรักษ์น้า
และดิน,ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
43 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน/หมู่บ้าน
44 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
45 การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น(กรณีครบวาระ/ตาแหน่งว่าง)
46 อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
47 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
48 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7
49 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
50 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
51 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
52 โครงการ อบต.สัญจร
53 โครงการกิจกรรม 5ส
54 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลาโพง ฯลฯ)
55 จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ,Notebook ,เครื่องพิมพ์,เครื่อง
สารองไฟ ฯลฯ)
56 จัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน(เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)
57 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง) ฯลฯ)
58 จัดหาครุภณ
ั ฑ์โรงงาน (เลื่อยฉลุ (จิ๊กซอ),มอเตอร์เจีย,ปากกาจับเหล็กฯลฯ)
59 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
60 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
61 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ
250,000.00
250,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
1,458,080.00
100,000.00

50,000.00
50,000.00
300,000.00
10,000.00
5,000.00
365,200.00
300,000.00
200,000.00
50,000.00
20,000.00
30,000.00
28,000.00
77,900.00
176,000.00
100,000.00
23,000.00
25,000.00
5,000.00
100,000.00

หมายเหตุ

-25ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน)
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

โครงการทีส่ ามารถ
ดาเนินการได้
จานวน ร้อยละ

โครงการที่อยูร่ ะหว่าง โครงการทีไ่ ม่สามารถ
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
ดาเนินการได้
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ

1
16
1

1.11
17.78
1.11

1
-

1.11
-

7
31
3

7.79
34.44
3.33

9
47
4

10.01
52.21
4.44

-

-

-

-

1

1.11

1

1.11

7

7.79

2

2.22

19

21.11

28

31.12

1
26

1.11
28.90

3

3.33

61

67.77

1
90

1.11
100

2. ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
จากผลการวิเคราะห์การสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน) จากกลุ่มตัวอย่าง;มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 300 ตัวอย่าง
จากประชาชนในพื้นที่ตาบลกุดโบสถ์ สรุปได้ดังนี้
2.1 จากผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ใน
ภาพรวม พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้
ระดับพอใจมาก 17.67 % ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
ระดับพอใจ
84.67 % ในประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ระดับไม่พอใจ 7.00 % ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- คะแนนสูงสุด 7.41 คะแนน ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
- คะแนนต่าสุด 7.07 คะแนน ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.07 –7.41 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

-262. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- คะแนนสูงสุด 7.43 คะแนน ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
- คะแนนต่าสุด 7.09 คะแนน ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม และ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.09-7.51 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- คะแนนสูงสุด 7.33 คะแนน ประเด็น การดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- คะแนนต่าสุด 7.05 คะแนน ประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.05-7.33 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คะแนนสูงสุด 7.35 คะแนน ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
- คะแนนต่าสุด 7.05 คะแนน ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.05-7.35 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
- คะแนนสูงสุด 7.36 คะแนน ประเด็น การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- คะแนนต่าสุด 7.21 คะแนน ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.21-7.36 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
- คะแนนสูงสุด 7.48 คะแนน ประเด็น ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
- คะแนนต่าสุด 7.19 คะแนน ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 7.19-7.48 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

-27ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก
ประธานกรรมการ
2
นายโสธร แววดี
กรรมการ
3
นายสาราญ ไล่กระโทก
กรรมการ
4
นายชาคริต โสสุวรรณ
กรรมการ
5
นายสวัสดิ์ จักรสาน
กรรมการ
6
นายยุทธศาสตร์ ฝาไธสง
กรรมการ
7
นายสุทัศน์ ใจจังหรีด
กรรมการ
8
นายสุริ ลาบกระโทก
กรรมการ
9
นายสมพงษ์ โขนลือชา
กรรมการ
10
เกษตรอาเภอเสิงสาง
กรรมการ
11
พัฒนาการอาเภอเสิงสาง
กรรมการ
12
สาธารณสุขอาเภอเสิงสาง
กรรมการ
13
ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเสิงสาง
กรรมการ
14
นางละเอียด ชัยนา
กรรมการ
15
นายเลี้ยง แม้นสอนลา
กรรมการ
16
นายสมพงษ์ วงค์ตะลา
กรรมการ
17
นางสาววิไล แคเขว้า
เลขานุการ/กรรมการ
18
นางศุภิสรา อักษร
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาววิไล แคขว้า
นางอุบล พิมพ์ศรี
นายถนัดการณ์ โพเทพา
นายนิรุจน์ นวลศรี
นางจันทร์ญี อังกระโทก
นางนวพรรษ ถูกหมาย
นายสมาน เทพอาษา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-28ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
8
นายสว่าง เพ็งพิศ
กรรมการ
9
นางจุฑามาศ จันทจร
กรรมการ
10
นางศุภิสรา อักษร
กรรมการ/เลขานุการ
11
นางสาวจิตรา ทับทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายสุรินทร์ แววฉิมพลี
นายวัชระ สมจิตร
นายนาวิน ทองทิพย์
นายวันเพ็ญ เศียรกระโทก
นายสมยศ ภูมิค้า
นางสอาด บุญเอิบ
นางอุบล พิมพ์ศรี
นายวศิน ย่อมกลาง
นายสมบัติ แก้วมีศรี
นายสมคิด ด่านขุนทด
นางศุภิสรา อักษร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.กุดโบสถ์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
(นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

ภาคผนวก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ข้อมูลทุติยภูมิ
โดยศึกษาจากคู่มือ การติดตามและประเมินผลและจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบรายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน)
2.ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการประเมิน เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ระยะเวลาที่เก็บรวบรวม และติดตามประเมินผล
เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนมีนาคม 2560
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
- ค่าร้อยละ
เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับคะแนน
- ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่าสุด
ช่วงชั้นของระดับคะแนน
ระดับคะแนน
0.00 – 3.33 หมายถึง
ไม่พอใจ
ระดับคะแนน
3.34 – 6.66 หมายถึง
พอใจ
ระดับคะแนน
6.67 – 10.00 หมายถึง
พอใจมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน)
*******************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนพ.ศ.
2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(รอบเดือนเมษายน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

(นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

