บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน
สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ํา
ใหเปนไปดวยความสะดวก
1.2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
1.3 กอสรางและขยายเขตประปา
1.4 การผังเมืองของทองถิ่น และการผัง
เมืองรวมของจังหวัด

รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4

5.20

2,731,000

16.41

สวนโยธา

1

1.30

50,000

0.30

สวนโยธา

5

6.50

2,781,000

16.71

-

5

ยุทธศาสตร/แนวทาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่
2.2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
2.3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและ
อนามัย
2.4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการ
ชุมชน
2.5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและ
การนันทนาการ
2.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก
2.7 การปองกันและแกไขการแพรระบาด
ปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนให
เขมแข็งอยางยั่งยืน
รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

3

3.89

230,000

1.38

สวนการศึกษาฯ

20
4

25.99
5.19

5,852,220
487,960

35.17
2.93

สวนการศึกษาฯ
สํานักปลัด

9

11.70

4,651,180

27.95

สํานักปลัด

2

2.60

220,000

1.32

สวนการศึกษาฯ

2

2.60

230,000

1.39

สวนการศึกษาฯ

2

2.60

150,000

0.90

สวนการศึกษาฯ

42

54.57

11,821,360

71.04

-

6

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1 เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดําริ
3.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนในพื้นที่
3.3 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1

1.29

100,000

0.60

สํานักปลัด

2

2.59

140,000

0.84

สํานักปลัด

3

3.89

240,000

1.44

สวนโยธา

6

7.77

480,000

2.88

-

7

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
4. ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.1 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.2 การรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดพลังงาน

รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
5.2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบตั ิ
หนาที่
5.3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการ
ประชาชนตามมาตรฐาน
5.4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุก ๆ
ดานตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

8

10.39

498,000

2.99

สํานักปลัด

4

5.19

760,000

4.57

สํานักปลัด

10

12.99

286,600

1.72

สํานักปลัด

2

2.59

15,000

0.09

สํานักปลัด

24

31.16

1,559,600

9.37

-

9

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

6.1 จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค
และเพื่อการเกษตร

-

-

-

-

-

6.2 การพัฒนาลุมน้ํา (ปรับปรุง ,
บํารุงรักษาแหลงน้ํา)

-

-

-

-

-

77

100

16,641,960

100

-

ยุทธศาสตร/แนวทาง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้าํ

รวม
รวมทั้งสิ้น

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

1

กอสรางถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ (แคปซีล) สาย
ทางขางวัดโคกเตาเหล็ก
บานหนองลุมปุก หมู 3

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(แคปซีล) สายทางขางวัดโคกเตา
เหล็ก บานหนองลุมปุก หมู 3
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,450 ตารางเมตร ทํา
การวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 2 จุด รวม 16 ทอน พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลน อบต.กุดโบสถ

892,000.-

บานหนอง
ลุมปุก หมู 3

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ลําดับ
ที่

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
พ.ศ. 2553
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
สวนโยธา

11

2

3

กอสรางถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ (แคปซีล) สาย
ทางขางถังแชมเปญ บาน
สมบัติพัฒนา หมู 13

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(แคปซีล) สายทางขางถังแชมเปญ
บานสมบัติพัฒนา หมู 13 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
440 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,200 ตารางเมตร
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตาม
แบบแปลน อบต.กุดโบสถ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก สายทางบานโคก
สายทางบานโคกโจด บานโคก
โจด บานโคกโจด หมู 8
โจด หมู 8 ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,380 ตารางเมตร ไหล
ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทําการวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
จํานวน 6 ทอน 1 จุดพรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน
อบต.กุดโบสถ

770,000.-

บานสมบัติ
พัฒนา หมู 13

สวนโยธา

720,000.-

บานโคกโจด
หมู 8

สวนโยธา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
พ.ศ. 2553
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หนวย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค.

1.1 แนวทางการพัฒนา

12

4

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขางรานเสนอคาร
แคร บานใหมโนนทอง
หมู 11

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางรานเสนอคารแคร บานใหม
โนนทอง หมู 11 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 675 ตารางเมตร
ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลน อบต.กุดโบสถ

349,000.-

บานใหมโนน
ทอง หมู 11

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
พ.ศ. 2553
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หนวย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค.

1.1 แนวทางการพัฒนา

สวนโยธา

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด

5

โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดการผังเมือง
(ชุมชนเสิงสาง) พื้นที่
ตําบลกุดโบสถ

โครงการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดการผังเมือง (ชุมชนเสิงสาง)
พื้นที่ตําบลกุดโบสถ เพื่อการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
และการวางผังชุมชนการพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นให

50,000.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

สวนโยธา

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

6

งานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา

งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
อันเปนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย

50,000.-

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

7

งานประเพณีสงกรานต
ประจําป 2554

ดําเนินกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2554

80,000.-

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

8

งานวันฉลองชัยชนะทาว
สุรนารี

ดําเนินกรรมงานวันฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารีเพื่อรวมสดุดีวีรกรรม
ทานทาวสุรนารีและสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นอันดีงาม

100,000.-

อําเภอเสิงสาง

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

15

9

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2554

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2554

70,000.-

ศพด. 3 แหง
ร.ร. ในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

10

โครงการสานฝนเพื่อแม

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสาน
ฝนเพื่อแม

20,000.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

11

โครงการบัณฑิตศูนยพัฒนา ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
บัณฑิตศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุด
เด็ก อบต.กุดโบสถ
โบสถ

20,000.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

12

โครงการทัศนศึกษาสาน
สัมพันธระหวางผูปกครอง
ของเด็กกอนวัยเรียนกับ
ศพด.

100,000.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการทัศน
ศึกษาสานสัมพันธระหวาง
ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนกับ
ศพด.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

ต.ค.

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

16

13

โครงการเพิ่มศักยการ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ฝกอบรมผลิต
สื่อ)

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่ม
ศักยการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ฝกอบรมผลิตสื่อ)การ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางดานการศึกษาฯ

20,000.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

14

โครงการปลอดภัยไวกอน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)

10,000.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

15

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ คือ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแดง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ
(บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ

346,800.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

17

16

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล
7 แหง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล 7 แหง โรงเรียนบานกุด
โบสถ , โรงเรียนบานทาเยี่ยม ,
โรงเรียนบานเตาเหล็ก – ลุมปุก ,
โรงเรียนบานโคกโจด , โรงเรียน
บานหนองสนวน , โรงเรียนบาน
สมบัติเจริญ , โรงเรียนบานหนอง
แดง

2,333,080.-

ศพด. 3 แหง

สวนการศึกษาฯ

17

อุดหนุนโรงเรียนบานโคก
โจด

อุดหนุนโรงเรียนบานโคกโจด
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

127,400.-

ร.ร.บานโคก
โจด

สวนการศึกษาฯ

18

อุดหนุนโรงเรียนบานทา
เยี่ยม

อุดหนุนโรงเรียนบานทาเยี่ยม เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน

254,800.-

ร.ร.บานทา
เยี่ยม

สวนการศึกษาฯ

19

อุดหนุนโรงเรียนบานเตา
เหล็ก - ลุมปุก

อุดหนุนโรงเรียนบานเตาเหล็กลุมปุก เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

607,750.-

ร.ร.บานเตา
เหล็ก - ลุมปุก

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

18

433,160.-

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองแดง
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

22

อุดหนุนโรงเรียนบาน
กุดโบสถ

อุดหนุนโรงเรียนบานกุดโบสถ
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

552,500.-

ร.ร.บาน
กุดโบสถ

23

อุดหนุนโรงเรียนบาน
สมบัติเจริญ

อุดหนุนโรงเรียนบานสมบัติเจริญ
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

400,010.-

ร.ร.บานสมบัติ
เจริญ

424,320.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สวนการศึกษาฯ

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองแดง

มิ.ย.

สวนการศึกษาฯ

21

พ.ค.

ร.ร.บานหนอง
แดง

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองสนวน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

เม.ย.

สวนการศึกษาฯ

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองสนวน

พ.ศ. 2554
มี.ค.

ร.ร.บานหนอง
สนวน

20

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

สวนการศึกษาฯ

19

24

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
แบบประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
แบบประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สวนการศึกษาฯ

เม.ย.

อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2554
มี.ค.

60,000.-

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512
MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา
4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)
ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 500 GM
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel
, มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมนอยกวา 18 นี้ว
จํานวน 2 เครื่อง

20

25

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอกไม
นอยกวา 750 VA / 450 W หรือ
ดีกวา , สามารถสํารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที

6,000.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

26

จัดซื้อเครื่องพิมพ
จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) คุณลักษณะ
พื้นฐาน

10,000.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดํา
ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสไี มนอย
กวา 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไม
นอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอย
กวา 24 หนาตอนาที
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1
USB 2.0 หรือ ดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 Letter , Legal
และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน

21

27

จัดซื้อโตะและเกาอี้
คอมพิวเตอร
จํานวน 2 ชุด

เพื่อจัดซื้อโตะและเกาอี้
คอมพิวเตอร (เกาอี้สําหรับ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร) เปนแบบ
มีลอเลื่อน มีพนักพิง ตามแบบที่
จําหนวนทั่วไปในทองตลาด

6,400.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

28

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
กลางแจง

จัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ
(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) เชน
กระดานลื่น มาหมุน ชิงชา รถไฟ
ฯลฯ

50,000.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ต.ค.

2.2 แนวทางการพัฒนา

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย

29

โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก

โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เพื่อเปนคาน้ํายาเคมี
สารกําจัดยุงลาย น้ํามันผสมน้ํายา
เคมี น้ํามันเติมเครื่องพนหมอก
ควัน คาจางเหมาแรงงานพน
หมอกควัน ฯลฯ

80,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

30

โครงการสรางสุขภาพ
ผูสูงอายุ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สรางสุขภาพผูสูงอายุ

200,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

31

โครงการเยี่ยมบานหลัง
คลอด
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
เยี่ยมบานหลังคลอด
เพื่อเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
เพื่อใหประชาชนมีระบบประกัน
สุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

50,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

157,960.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

32

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน

33

โครงการบานคนจน

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสราง
ซอมแซม ที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส ตามโครงการบาน
คนจนและบานทองถิ่นไทย เทิด
ไทองคราชัน 84 พรรษา ฯลฯ

200,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด ,
สวนโยธา

34

โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
แกไขปญหาความยากจน
สงเคราะหประชาชนผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส

50,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

35

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เสิงสางตามโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินีประจําป 2554

4,000.-

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เสิงสาง

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

24

36

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

37

อุดหนุนศูนยเฉลิมพระ
เกียรติฯ เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส และผูติด
เชื้อ HIV อําเภอเสิงสาง
ประจําปงบประมาณ 2554

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการจัดหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ประจําป 2554
อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และ
ผูติดเชื้อ HIV ตามโครงการ
สมาคมแมบานมหาดไทย รวมใจ
ตานภัยเอดสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12
สิงหาคม 2547

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

อุดหนุนศูนย
เฉลิมพระ
เกียรติฯ เพื่อ
ชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส
และผูติดเชื้อ
HIV อําเภอเสิง
สาง

มิ.ย.

90,000.-

พ.ค.

สํานักปลัด

เม.ย.

อุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

พ.ศ. 2554
มี.ค.

4,000.-

งบประมาณ

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
ต.ค.

2.4 แนวทางการพัฒนา

สํานักปลัด

25

38

อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกุดโบสถ
18 หมูบาน

อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถ 18 หมูบาน ตาม
โครงการพัฒนางานสาธารสุขมูล
ฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล

180,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

39

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนสวัสดิการตาม
โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

3,426,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

40

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนสวัสดิการตาม
โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

570,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

41

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

127,180.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนสวัสดิการตาม
โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
ต.ค.

2.4 แนวทางการพัฒนา

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สวนการศึกษาฯ

มิ.ย.

ตําบลกุดโบสถ

50,000.-

พ.ค.

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสงทีม
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ตางๆ

สวนการศึกษาฯ

เม.ย.

จัดสงทีมนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาตางๆ

ตําบลกุดโบสถ

มี.ค.

43

170,000.-

พ.ศ. 2554
ก.พ.

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
มหกรรมกีฬาตานยาเสพติด ตําบล
กุดโบสถ ประจําป 2554

พ.ศ. 2553
ม.ค.

โครงการมหกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติด ตําบลกุดโบสถ
ประจําป 2554

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

42

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

27

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

44

โครงการฝกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

150,000.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

45

โครงการปองกันแกไข
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ฯลฯ

80,000.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

46

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

47

โครงการตามกิจกรรม
หมูบานนาอยู

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ตามกิจกรรม หมูบานนาอยู

100,000.-

50,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2554
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ลําดับ
ที่

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
พ.ศ. 2553
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ

48

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย
ของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

สํานักปลัด

มี.ค.

ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2554
ก.พ.

100,000.-

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สํานักปลัด

มิ.ย.

ตําบลกุดโบสถ

70,000.-

พ.ค.

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมสงเสริมการเลี้ยงสุกร ไก
พื้นเมือง

สํานักปลัด

เม.ย.

โครงการฝกอบรมสงเสริม
การเลี้ยงสุกร ไกพื้นเมือง

ตําบลกุดโบสถ

มี.ค.

50

70,000.-

พ.ศ. 2554
ก.พ.

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมเทคนิคการกรีดยางพารา
อยางถูกวิธี

พ.ศ. 2553
ม.ค.

โครงการฝกอบรมเทคนิค
การกรีดยางพาราอยางถูก
วิธี

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

49

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

31

51

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอครบุรี

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอครบุรเี พื่อจายเปนคาขยาย
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บาน
หนองสนวนพัฒนา หมูที่ 17
ระยะทางไมนอยกวา 500.00
เมตร ตามประมาณการการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอครบุรี

150,000.-

บานหนอง
สนวนพัฒนา
หมูที่ 17

สวนโยธา,
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อําเภอครบุรี

52

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอครบุรี

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอครบุรีเพื่อจายเปนคาขยาย
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร สายทาง
อนันตฟารม บานใหมโนนทอง
หมูที่ 11 ระยะทางไมนอยกวา
200.00 เมตร ตามประมาณการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี

70,000.-

บานใหมโนน
ทอง หมูที่ 11

สวนโยธา,
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อําเภอครบุรี

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

ต.ค.

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
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53

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอครบุรี

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอครบุรีเพื่อจายเปนคาขยาย
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานโคก
เตาเหล็ก หมูที่ 4 ระยะทางไม
นอยกวา 50.00 เมตร ตาม
ประมาณการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอครบุรี

20,000.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

สวนโยธา,
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อําเภอครบุรี

พ.ศ. 2554
มี.ค.

บานโคกเตา
เหล็ก หมูที่ 4

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ต.ค.

3.3 แนวทางการพัฒนา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น

54

การจัดเวทีประชาคมเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัด
ประชุมประชาคมหมูบาน
ตําบล คาเลี้ยงรับรอง คาเอกสาร
อื่นที่จําเปน ฯลฯ

50,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

55

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

เพื่อเปนคาใชจายโครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ เพื่อ
เสริมสรางความสมานฉันทโดยให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมดังกลาว

80,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

56

การดําเนินการเลือกตั้ง
ผูบริหารตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล

เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินการ
เลือกตั้ง (กรณีแทนตําแหนงที่วาง
และหรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสัง่ ใหมกี ารเลือกตั้งใหม)

70,000.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

34

57

โครงการฝกอบรม
ประชาธิปไตย

58

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง

59

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมประชาธิปไตย การให
ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ การมี
สวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เสิงสางตามโครงการจัดงานวันปย
มหาราช
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เสิงสางตามโครงการจัดงาน 5
ธันวามหาราช

อําเภอเสิงสาง

สํานักปลัด

ก.ย.

10,000.-

ส.ค.

สํานักปลัด

ก.ค.

อําเภอเสิงสาง

มิ.ย.

3,000.-

พ.ค.

สํานักปลัด

เม.ย.

ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2554
มี.ค.

30,000.-

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ต.ค.

5.1 แนวทางการพัฒนา

35

61

กอสรางศาลาประชาคม
บานโคกเตาเหล็ก หมู 4

กอสรางศาลาประชาคม บานโคก
เตาเหล็ก หมู 4 ขนาดกวาง 6.00
เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50
เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 90.00 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลน อบต.กุดโบสถ

250,000.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สวนโยธา

5,000.-

พ.ค.

บานโคกเตา
เหล็ก หมู 4

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เสิงสางตามโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินีนาถ ประจําป 2554

เม.ย.

สํานักปลัด

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง

พ.ศ. 2554
มี.ค.

อําเภอเสิงสาง

60

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ต.ค.

5.1 แนวทางการพัฒนา

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขดี ความสามารถการปฏิบัติหนาที่

62

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล

63

โครงการฝกอบรม/ศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
ผูนําขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานแบบ
บูรณาการผูนําขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ

64

โครงการจูงใจผูเสียภาษี
ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจูง
ใจผูเสียภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ

ก.ย.

ส.ค.

สํานักปลัด

ก.ค.

อบต.กุดโบสถ

30,000.-

มิ.ย.

สํานักปลัด

พ.ค.

อบต.กุดโบสถ

400,000.-

เม.ย.

สํานักปลัด

มี.ค.

อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2554
ก.พ.

300,000.-

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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65

โครงการฝกอบรมฝกอบรม
ใหความรูแกคณะกรรมการ
ตรวจรับการจาง

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนโดย
การจัดโครงการฝกอบรมฝกอบรม
ใหความรูแกคณะกรรมการตรวจ
รับการจางและผูที่เกี่ยวของ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สวนโยธา

เม.ย.

อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2554
มี.ค.

30,000.-

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขดี ความสามารถการปฏิบัติหนาที่
ต.ค.

5.2 แนวทางการพัฒนา

38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน

66

จัดเก็บขอมูล จปฐ.และ
คาจางบันทึกขอมูล จปฐ.

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกทําการจัดเก็บและ
บันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.)ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ จํานวน 18
หมูบาน

50,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

67

โครงการ อบต.สัญจร
ประจําป 2554

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อบต.สัญจร ประจําป 2554 ใน
การใหบริการประชาชน เชน การ
รับชําระภาษี ใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี บริการรับเรื่องราว
รองทุกข จัดเก็บขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล การให
ความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ในเบื้องตน ฯลฯ

60,000.-

ตําบลกุดโบสถ

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

39

- จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก
ขนาด 2 บาน (มอก.)จํานวน 3 ตู

70

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เกาอี้ผูมาติดตอ)

- จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ผู
มาติดตอ เปนเกาอี้ขาเหล็ก ที่นั่ง
และพนักพิงเปนโพลีโพรไพลีน
จํานวน 150 ตัว

58,500.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการคลัง

71

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน)

- จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก
ชนิดบานเลื่อนขนาดไมต่ํากวา
110 ซม. จํานวน 1 ตู

3,500.-

อบต.กุดโบสถ

สวนโยธา

9,600.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สวนการคลัง

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ตูเหล็ก)

มิ.ย.

อบต.กุดโบสถ

69

พ.ค.

สํานักปลัด

- จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก
ชนิดบานเลื่อนขนาดไมต่ํากวา
110 ซม. จํานวน 1 ตู

เม.ย.

อบต.กุดโบสถ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน)

พ.ศ. 2554
มี.ค.

3,500.-

68

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ต.ค.

5.3 แนวทางการพัฒนา
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72

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน)

- จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก
ชนิดบานเลื่อนขนาดไมต่ํากวา
110 ซม. จํานวน 1 ตู

3,500.-

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

73

จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ
(เทปวัดระยะแบบเทปไฟ
เบอรใยแกว)

- จัดซื้อครุภัณฑสํารวจเทปวัด
ระยะแบบเทปไฟเบอรใยแกว ยาว
60 เมตร จํานวน 1 อัน เนื้อเทป
เปนไฟเบอรใยแกวอยางดี เคลือบ
มันที่ผิว สามารถคงสภาพไดดีไม
ยืดหรือเสียรูปไดงาย ดานจับมีปุม
ยางชวยใหจับไดกระชับและกัน
การลื่นขณะใชงาน บรรจุในโครง
พลาสติกมีมือหมุนพรอมจุดล็อค
มือหมุน

3,000.-

อบต.กุดโบสถ

สวนโยธา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2554
มี.ค.

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ต.ค.

5.3 แนวทางการพัฒนา
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74

จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ
- จัดซื้อครุภัณฑสํารวจเครื่องหา
(เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ พิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS
ดาวเทียม GPS)
จํานวน 1 เครื่อง เปนอุปกรณรับ
สัญญาณดาวเทียมมือถือหนาจอ
ปองกันแสงสะทอน แสดงผลดวย
หนาจอภาพสี LCD ขนาดไมนอย
กวา 3.8 X 5.6 ซม. จอละเอียดไม
นอยกวา 256 สี พรอมดวย
หนวยความจําแบบภายนอกชนิด
Micro-SD Card 64 MB และมีเข็ม
ทิศอิเล็คทรอนิค รองรับการแสดง
ขอมูลแผนที่ประเทศไทย พรอม
อุปกรณมาตรฐานครบชุด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สวนโยธา

เม.ย.

อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2554
มี.ค.

35,000.-

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ต.ค.

5.3 แนวทางการพัฒนา
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75

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบล

คาบํารุงรักษาและซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบล คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแดง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตา
เหล็ก-ลุมปุก) และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถ

60,000.-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

สวนการศึกษาฯ

พ.ศ. 2554
มี.ค.

ศพด. อบต.
กุดโบสถ
ทั้ง 3 ศูนย

พ.ศ. 2553
ก.พ.

หนวย
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับ
ที่

สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ต.ค.

5.3 แนวทางการพัฒนา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมศักยภาพของทองถิน่ ในทุก ๆ ดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

76

จัดทําวารสารและแผนพิมพ จัดทําวารสารและแผนพิมพ
รายงานแสดงผลการ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
เพือ่ ใหประชาชนรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานและเปนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ อบต.กุดโบสถ

80,000.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

77

ปรับปรุงเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบล

15,000.-

อบต.กุดโบสถ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบล
เพื่อเปนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหสามารถใชเปนชองทาง
ในการติดตอสื่อสารกับสวนกลาง
ไดเชน คาเชาพื้นที่ คาจางเหมา
บริการดูแล ฯลฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2554
ก.พ.

พ.ศ. 2553
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการโดยเฉพาะการถายโอนภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ก็เปนภารกิจที่ตองถายโอนดวย องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับขอบัญญัติงบประมาณประจําป และขอบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ในทิศทางที่สอดคลอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จึงไดตระหนักถึงความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น และไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2554 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ
กันยายน 2553

สารบัญ
สวนที่
-

1 บทนํา
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

หนา
1
2
3
4
5

สวนที่ 1
บทนํา

1

1.1 บทนํา

สวนที่ 1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนสามป และแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนา สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
ซึ่งทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ป มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย

2
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอปญหา ความตองการของประชาชน ภายใต
ศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
2. เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
3. เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถกับสวนราชการ
4. เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบล
5. เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองทั้งในระดับสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น

3
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูล
ดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด /
อําเภอ หรือ กิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดทํา
หมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงาน (องคการบริหารสวนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล /
องคการบริหารสวนตําบล……) ประจําป เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ และ
สามารถตรวจสอบได

4
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินการ เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทาง
ในการดําเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ตองพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตางๆ ที่
อาจเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่น
อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(ราง)

แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2554

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

