แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็เปนภารกิจที่ตองถาย
โอนดวย องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับขัอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และขอบัญญัติงบประมาณรายขายเพิ่มเติม ในทิศทางที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ
กําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาทองถิน่ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดตระหนักถึงความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและไดจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําป 2556 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
- ประโยชนของการจัดทําแผนดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

1
1
2
2
3 - 33

สวนที่ 1
บทนํา

แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงแผนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/ โครงการใน
แผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีภาระหนาที่ที่จะตองใหการ
บริการแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และเพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556 ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของฝายบริหาร และเพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคที่จะตองจัดทําแผน
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลกุดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชนตอประชาชนและสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี

2
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ /
กิจกรรม ทีจ่ ะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดโบสถเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาว
อาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการจังหวัด / อําเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน
โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยแผนการดําเนินงานมีเคาโครง 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
นํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเพื่อประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบและตรวจสอบได
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2556
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2556 เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และ
ทําใหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการดําเนินงาน
จึงมีความสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร
(3) ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
(4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
(5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการ
ประหยัด ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจ
พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา
7
9.33
ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
1
1.33
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
แนวทางที่ 4 การผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
รวม
8
10.67
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา
3
4.00
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
26
34.67
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
5
6.67
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
3
4.00
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
3
4.00
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
4
5.33
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดปญหา
2
2.67
ยาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั้งยืน
รวม
46
61.33

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

6,542,000

30.71

สวนโยธา

1,671,820
8,213,820

7.85
38.56

สวนโยธา

230,000
7,795,420
506,290
334,000
350,000
1,580,000
80,000

1.08
36.59
2.38
1.57
1.64
7.42
0.38

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

10,875,710

51.05

4

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
แนวทางที่ 2 พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
แนวทางที่ 3 กอสรางขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการ
ประหยัดพลังงาน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

2
1
3

2.67
1.33
4.00

250,000
100,000
350,000

1.17
0.47
1.64

สวนสงเสริมการเกษตร

2
-

2.67
-

150,000
-

0.70
-

สวนสงเสริม

2

2.67

150,000

0.70

สวนสงเสริมการเกษตร

การเกษตร
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกร
6
8.00
305,000
ทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความ
4
5.33
1,000,000
สามารถในการปฏิบัติหนาที่
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
3
4.00
97,800
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลัก
2
2.67
105,000
การบริหารจัดการที่ดี
รวม
15
20.00
1,507,800
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 จัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
1
1.33
206,000
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ํา)
รวม
1
1.33
206,000
รวมทั้งสิ้น

75

100.00

21,303,330

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

1.43

สํานักงานปลัด

4.69

สํานักงานปลัด

0.46
0.49

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

7.08
0.97
0.97

สวนโยธา

100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2556
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ซอมสรางถนนลาดยาง ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
3,408,000 บานสมบัติเจริญ สวนโยธา
แบบผิวเรียบ(เคฟซีล) (เคฟซีล) สายทาง บานสมบัติเจริญ
หมู 6 เชื่อมบาน
สายทางบานสมบัติเจริญ หมู 6 เชื่อม บานโคกโจด หมู 8
โคกโจด หมู 8
หมู 6 เชื่อมบานโคกโจด ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว
หมู 8
2,350.00 ม. หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,100.00 ตรม. พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล. และบอพัก
คสล. วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
บอพัก คสล.ขนาด 1.04*1.04 ม.
จํานวน22 บอ ยาวรวมไมนอยกวา
236.00 ม.พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน
อบต.กุดโบสถ
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ซอมสรางถนนลาดยาง ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
793,000 บานหนองบัวแดง สวนโยธา
แบบผิวเรียบ(เคฟซีล) (เคฟซีล) สายทางหนานายฤทัย
หมู 14
สายทางหนาบาน
ชนะภัย บานหนองบัวแดง หมู 14
นายฤทัย ชนะภัย
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว
บานหนองแดง หมู 14 460.00 ม. หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,760.00 ตรม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
จํานวน 3 จุด รวม 34 ทอน พรอม
ดาดปากทอ พรอมปายโครงการ
ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ
3 กอสรางทอลอดเหลี่ยม กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
167,000 บานหนองลุมปุก สวนโยธา
คสล. สายทางบาน
สายทางบานหนองลุมปุก หมู 3
หมู 3 เชื่อม
หนองลุมปุก หมู 3
เชื่อมบานดอนไร หมู 12 ขนาด
บานดอนไร
เชื่อมบานดอนไร หมู 12 1.50*1.00 ม. ยาว 7.00 ม. 1 ชอง
จํานวน 1 จุดพรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน
อบต.กุดโบสถ
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ ปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อการเกษตร
1,103,000 บานดอนโบสถ สวนโยธา
การเกษตร สายทาง
หมู 9
สายทางสํานักไมเหลืองเชื่อมเขานอย
สํานักไมเหลือง เชื่อม บานดอนโบสถ หมู 9 โดยการลงดิน
เขานอยบานดอนโบสถ ถมกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,00 ม.
หมู 9
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 4,000.00 ตรม.
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 2,000.00
ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน,
ลงลูกรังกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
3,400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 13,600.00 ตรม.
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 2,720.00
ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน,
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.80 ม. 2 จุด รวม 14 ทอน
พรอมลาดปากทอ,กอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50*1.50 ม.
ยาว 7.00 ม. 1 ชอง จํานวน 2 จุด
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถกําหนด
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แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ ปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อการเกษตร
203,000 บานหนองสนวน สวนโยธา
การเกษตร สายทาง สายทางบานหนองสนวน หมู 5
หมู 5
บานหนองสนวน หมู 5 เชื่อมเขตอําเภอโนนสุวรรณ โดย
เชื่อมอําเภอโนนสุวรรณ การลงลูกรังกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาว 1,600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,400.00 ตร.ม.
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 960.00
ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ
6 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ ปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อการเกษตร
409,000 บานสมบัติพัฒนา สวนโยธา
การเกษตร สายทาง สายทางบานสมบัติพัฒนา หมู 13
หมู 13
บานสมบัติพัฒนา
เชื่อมบานดงบังอําเภอโนนสุวรรณ
หมู 13 เชื่อมบานดงบัง โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย 5.00 ม.
อําเภอโนนสุวรรณ
ยาว 2,600.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 13,000.00
ตร.ม. ปริมาณลูกรังไมนอยกวา
1,950.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดทับแนน พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน
อบต.กุดโบสถ
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ ปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อการเกษตร
459,000 บานดอนโบสถ สวนโยธา
การเกษตร สายทาง
สายทางซับมวง-โปงปลวก บาน
หมู 9
ซับมวง-โปงปลวก
ดอนโบสถ หมู 9 โดยการลงดินถม
บานดอนโบสถ หมู 9 กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หนาเฉลี่ย 1.50 ม. หรือพื้นที่ไม
ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม. ลงดินถม
กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนาเฉลี่ย 2.00 ม. หรือพื้นที่ไม
ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 350.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,400.00 ตร.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน,วางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม. 1 จุด 9 ทอน พรอมดาด
ปากทอ,กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด 1.50*1.50 ม. ยาว 9.00 ม.
1 ชอง จํานวน 1 จุด พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 อุดหนุนโครงการขยาย อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา
เขตไฟฟาภายในตําบล ภายในเขตตําบลกุดโบสถ อําเภอ
กุดโบสถ
เสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,671,820 ภายในเขตตําบล สวนโยธา
กุดโบสถ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 จัดงานสืบสานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
50,000
แหเทียนพรรษา
ประเพณีแหเทียนพรรษา อันเปน
ประจําป 2556
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
2 จัดงานสืบสานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
80,000
วันสงกรานต ประจําป สืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป
2556
2556 อันเปนการสืบสานประเพณี
อันดีงาม
3 โครงการฉลองชัยชนะ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
100,000
ทาวสุรนารี ประจําป ฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ประจําป
2556
2556 เพื่อรวมสดุดีวีรกรรมทานทาว
สุรนารีและสืบสานประเพณีทองถิ่น
อันดีงาม

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

อําเภอเสิงสาง สวนการศึกษาฯ

230,000
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการจางนักเรียน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจาง
นักศึกษาในเขต อบต. นักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.
กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวง กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวงวันหยุด
วันหยุดภาคเรียนและ ภาคเรียนและวันหยุด
วันหยุด
2 โครงการกิจกรรมวันเด็ก ดําเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรม
แหงชาติ
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556
3 โครงการวันแมแหงชาติ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการวันแม
ประจําป 2556
แหงชาติ ประจําป 2556
4 โครงการบัณฑิตนอย ดําเนินกิจกรรมตามโครงการบัณฑิต
ศพด.สังกัด อบต.กุดโบสถ นอย ศพด. สังกัด อบต.กุดโบสถ
5 โครงการกีฬาเด็กกอน ดําเนินกิจกรรมตามโครงการกีฬา
วัยเรียน ศพด. ตําบล เด็กกอนวัยเรียน ศพด. ตําบล
กุดโบสถ
กุดโบสถ

งบประมาณ
30,000

80,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

20,000

ศพด. 3 แหง
สวนการศึกษาฯ
ร.ร. ในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

20,000

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

50,000

ศพด.3 แหง และ สวนการศึกษาฯ
ศพด.ในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ

200,000
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
6 โครงการคายเด็กไทย ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคาย
กาวไกลสูอาเซียน
เด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน ตําบล
กุดโบสถ
7 โครงการคายคนดีศรี ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคาย
กุดโบสถ
คนดีศรีกุดโบสถ ตําบลกุดโบสถ
8 โครงการสนับสนุน
เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด
คาใชจายการบริหาร เพื่อจาย
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน ศพด.
- คาวัสดุการศึกษา ศพด.
- คาวัสดุงานบานงานครัว ศพด.
- คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก
ของ ศพด.
9 อาหารเสริม (นม)
จัดซื้ออาหารเสริมนมใหแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
10 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานโคกโจด
โรงเรียนบานโคกโจด ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

งบประมาณ
200,000

200,000
1,130,480

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนในพื้นที่ สวนการศึกษาฯ
ตําบลกุดโบสถ
โรงเรียนในพื้นที่ สวนการศึกษาฯ
ตําบลกุดโบสถ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

2,458,540 ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ 7 แหง
117,000
โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
โคกโจด
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4,106,020

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
11 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานทาเยี่ยม
โรงเรียนบานทาเยี่ยม ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
12 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานเตาเหล็กโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุกลุมปุก ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
13 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานหนองสนวน
โรงเรียนบานหนองสนวน ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
14 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานหนองแดง
โรงเรียนบานหนองแดง ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
15 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานกุดโบสถ
โรงเรียนบานกุดโบสถ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
16 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนบานสมบัติเจริญ
โรงเรียนบานสมบัติเจริญ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

งบประมาณ
215,800

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
ทาเยี่ยม

585,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
เตาเหล็ก-ลุมปุก

460,200

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองสนวน

507,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองแดง

670,800

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ

379,600

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
สมบัติเจริญ
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซม
60,000
ทรัพยสินใหสามารถใชไดตามปกติ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
18 ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อถังน้ําแสตนเลส พรอมขาตั้ง
70,000
ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง
19 ครุภัณฑงานบานงานครัว - จัดซื้อตูเย็นขนาดไมนอยกวา 5 คิว
13,000
จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องซักผาขนาดไมนอยกวา
19,500
7 กิโลกรัม จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้ออางแปรงฟนแสตนเลส
80,000
แบบราว ขนาดยาวไมนอยกวา 3 ม.
จํานวน 2 ราง
20 ครุภัณฑการแพทย
จัดซื้อเตียงพยาบาล ขนาดไมนอยกวา
3,500
3.50x6.00 ม. จํานวน 1 เตียง
21 ครุภัณฑกีฬา
จัดซื้อที่พักนักกีฬาสําหรับใชเปนที่พัก
25,000
ของนักกีฬา จํานวน 2 อัน
22 โครงการกอสรางหองน้ํา กอสรางหองน้ํา ศพด.อบต.กุดโบสถ
80,000
ศพด. อบต.กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
ศพด.อบต.
กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 โครงการกอสรางหองน้ํา กอสรางหองน้ํา ศพด.อบต.กุดโบสถ
70,000
ศพด.อบต. สวนการศึกษาฯ
ศพด.อบต.กุดโบสถ
(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
กุดโบสถ (บาน
(บานเตาเหล็ก-เตาเหล็ก)
เตาเหล็ก-ลุมปุก)
24 โครงการกอสรางเคาเตอร กอสรางเคาเตอรพรอมติดตั้งอาง
30,000
ศพด.อบต. สวนการศึกษาฯ
พรอมติดตั้งอางลางจาน ลางจาน ศพด.อบต.กุดโบสถ (บาน
กุดโบสถ (บาน
ศพด.อบต.กุดโบสถ
เตาเหล็ก-ลุมปุก) ขนาดกวาง 0.80 ม.
เตาเหล็ก-ลุมปุก)
(บานเตาเหล็ก-เตาเหล็ก) ยาว 6.00 ฒ.
25 ตอเติมอาคารหรือดัดแปลง ตอเติมกันสาดอาคาร ศพด.อบต.
70,000
ศพด.อบต. สวนการศึกษาฯ
อาคาร
กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
กุดโบสถ (บาน
เตาเหล็ก-ลุมปุก)
26 บํารุงรักษาและปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.อบต.กุดโบสถ 150,000
ศพด.อบต. สวนการศึกษาฯ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
(บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
กุดโบสถ (บาน
เตาเหล็ก-ลุมปุก)
320,000
#REF!
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
โรคระบาดตามฤดูกาล รณรงคปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี
2 โครงการสรางสุขภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ผูสูงอายุ
สรางสุขภาพผูสูงอายุ
3 โครงการปองกันการ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4 โครงการควบคุมประชากรเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
สุนัขและแมว
ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
5 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลัก
สุขภาพในระดับทองถิ่น ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
หรือพื้นที่ตําบลกุดโบสถ พื้นที่ตําบลกุดโบสถ เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

250,000

อบต.กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

20,000

อบต.กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

166,290

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

งบประมาณ
50,000

506,290
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
4,000 อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือ
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
ประชาชนตามภารกิจของ จังหวัดนครราชสีมา
เหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
2 อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
180,000 กลุม อาสาสมัคร สํานักงานปลัด
สาธาณสุขมูลฐานประจํา มูลฐานประจําหมูบานในเขตตําบล
สาธาณสุขมูลฐาน
หมูบาน
กุดโบสถ
ประจําหมูบาน
3 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
150,000 พื้นที่ตําบล
สํานักงานปลัด
ผูปวยเอดส
สําหรับผูปวยเอดส
กุดโบสถ
334,000
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและวัฒนธรรม
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการมหกรรมกีฬา จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาตาน
ตานยาเสพติดตําบล
ยาเสพติดตําบลกุดโบสถ ประจําป
กุดโบสถ
2556
2 การจัดสงทีมนักกีฬาเขา การจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการ
รวมการแขงขันกีฬาตางๆ แขงขันกีฬาตางๆ
3 วัสดุกีฬา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณหมูบานเพื่อ
สงเสริมการเลนกีฬาการออกกําลัง
กายหางไกลยาเสพติดของกลุม
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

50,000

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

100,000

อบต.กุดโบสถ

สวนการศึกษาฯ

งบประมาณ

350,000
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธาณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
80,000
บนทองถนน
อุบัติเหตุบนทองถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
2 โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝก300,000
อาสาสมัครปองกันภัย อบรม/ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
ฝายพลเรือนใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของอาสา200,000
(อปพร.)
สมครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันภัยฝาย
พลเรือน
4 เงินสํารองจาย
เพื่อจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทา
1,000,000
ความเดือดรอนของประชาชน กรณี
เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยตางๆ ใน

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.กุดโบสถ

1,580,000
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ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
50,000 พื้นที่ตําบล
สํานักงานปลัด
แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
กุดโบสถ
และการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2 โครงการตามกิจกรรม เพื่อเปนคาใชจายโครงการตาม
30,000 พื้นที่ตําบล
สํานักงานปลัด
หมูบานนาอยู
กิจกรรมหมูบานนาอยู เชน ปรับปรุง
กุดโบสถ
ภูมิทัศน การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
80,000
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ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเศรษฐกิจ
เพื่อเปนคาใชจายโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงหลอเลี้ยงชุมชน พอเพียงหลอเลี้ยงชุมชน
2 โครงการเดินตามรอยพอ เพื่อเปนคาใชจายโครงการเดินตาม
อยูแบบพอเพียง
รอยพออยูแบบพอเพียง

งบประมาณ
50,000
200,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนสงเสริม
การเกตร
สวนสงเสริม
การเกตร

250,000
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ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการฝกอบรมอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ระยะสั้น
อาชีพระยะสั้น

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนสงเสริม
การเกตร
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ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 ดําเนินการหรือสงเสริม ดําเนินการหรือสงเสริมสนับสนุน
สนับสนุนโครงการอัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และพระราชเสาวนีย และพระราชเสาวนียของสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
2 โครงการทองถิ่นไทย ดําเนินการตามโครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่ รวมใจภักด รักษพื้นที่สีเขียว ถวาย
สีเขียว
เปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

งบประมาณ
100,000

50,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนสงเสิรม
การเกษตรฯ

พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

สวนสงเสิรม
การเกษตรฯ

150,000

26

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของทุกองคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1 การดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
200,000 อบต.กุดโบสถ
หรือเลือกตั้งซอม
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
2 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อเปนคาใชจายโครงการปกปอง
30,000 อบต.กุดโบสถ
สําคัญของชาติ
สถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันทโดยใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาว
3 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดเวที
30,000 อบต.กุดโบสถ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
ของประชาชนในการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล
4 โครงการฝกอบรม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
30,000 อบต.กุดโบสถ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย การใหความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของทุกองคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
5 อุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวา10,000 อําเภอเสิงสาง
5 ธันวามหาราช ประจํา มหาราช ประจําป 2556 ใหแกท
ป 2556
ที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง
6 อุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิม
5,000 อําเภอเสิงสาง
เฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
12 สิงหามหาราชินี
ประจําป 2556 ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอเสิงสาง
305,000

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1 โครงการฝกอบรมให ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมให
20,000 อบต.กุดโบสถ
ความรูแกคณะกรรมการ ความรูแกคณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจรับงานจาง
งานจางเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
2 โครงการพัฒนาความรู เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
280,000
อบต.กุดโบสถ
ความสามารถใหแก
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการ
100,000
บุคลกร
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
80,000
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
20,000
ผุบริหาร สมาชิก ส.อบต.
20,000
60,000
3 โครงการฝกอบรมและ เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ 300,000
อบต.กุดโบสถ
ศึกษาดูงานของคณะ ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง
พนักงานจาง

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนโยธา

สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ

สวนสงเสิรมฯ
สํานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการฝกอบรมและ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม 400,000
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักย- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ภาพการบริหารงานแบบ บริหารงานแบบบูรณาการของผูนํา
บูรณาการของผูนําชุมชน ชุมชนตําบลกุดโบสถ
ตําบลกุดโบสถ
1,000,000
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ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อเปนคาใชจายโครงการ อบต.
60,000
ประจําป 2556
สัญจรประจําป 2556 เพื่อเปนการให
บริการประชาชน เชน การชําระภาษี
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
บริการรับเรื่องราวรองทุกข การให
ความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
การเก็บขอมูลปญหาและความ
ตองการในหมูบาน ตําบลฯลฯ
2 ครุภัณฑสํานักงาน
-จัดซื้อชุดโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 24,000
จํานวน 2 ชุด
-จัดซื้อตูเหล็กบานทึบ ขนาด 2 บาน
5,800
ขนาดไมนอยกวา 91x45x183 ซม.
จํานวน 1 ตู
3 ครุภัณฑโรงงาน
-จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมกางพาดตรง
8,000
แบบ 2 ตอน เลือนขึ้นไดมีจุกยางรอง
ขาบันได ขนาดไมนอยกวา 20 ฟุต
จํานวน 1 อัน

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ

สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ

สวนโยธา

อบต.กุดโบสถ

สวนโยธา
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97,800

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุง
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
15,000 อบต.กุดโบสถ
เวบไซตองคการบริหาร ปรับปรุงเวบไซตองคการบริหารสวน
สวนตําบลกุดโบสถ
ตําบลกุดโบสถ
2 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
90,000 อบต.กุดโบสถ
และแผนพิมพรายงาน จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน แสดงผลการปฏิบัติงาน
105,000

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกคลองธรรมชาติบานดอนไร
บานดอนไร หมู 12
หมู 12 โดยการขุดลอกขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 5.00 ม. กนกวาง
เฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ยาวไมนอยกวา 490.00 ม. หรือ
พื้นที่ขุดลอกไมนอยกวา 2,450.00
ตร.ม. พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.
กุดโบสถ

งบประมาณ
206,000

สถานที่
ดําเนินการ
บานดอนไร
หมู 9

หนวย
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สวนโยธา
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556
-----------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลว
เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
แผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว จึงประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555

(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

