แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด อบต.

คํานํา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด โบสถ มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒ นาประเทศโดยสวนรวมที่ สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ภายใต การกระจายอํ านาจใหแกองคการปกครองสว นท องถิ่นก อใหเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหลาย
ประการโดยเฉพาะการถายโอนภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็เปน
ภารกิจที่ตองถายโอนดวย องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยง
กับขัอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ในทิศทางที่สอดคลอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดตระหนักถึงความสําเร็จของการจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2557 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
- ประโยชนของการจัดทําแผนดําเนินงาน

1
1
2
2

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

3
7

สวนที่ 1
บทนํา

แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงแผนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ชัด เจนในการปฏิบั ติ งานมากขึ้น มีการประสานและบู รณาการการทํางานกับ หนว ยงาน และการจํ าแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่ที่จะตอง
ใหการบริการแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของฝายบริหาร และเพื่อ
เตรียมการพัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคที่จะตอง
จัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
ตาง ๆที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชนตอประชาชนและสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสว นตําบลกุ ดโบสถ เก็ บ
รวบรวมขอมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ซึ่งจะมี
ทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะ
เขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติการจังหวัด / อําเภอแบบบูรณาการ

2

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยแผนการดําเนินงานมีเคา
โครง 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
นําราง
แผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเพื่อประกาศใช
และปดประกาศโดย
เปดเผยใหสาธารณชนทราบและตรวจสอบได
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.. 2557
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2557
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และทําใหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น
ดั ง นั้ น แผน การดํ า เนิ น งานจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ 5 ประการ คื อ
(1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร
(3) ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
(4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
(5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงาน
บรรลุจุดมุงหมาย เปนการประหยั ด ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้ งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และ
ติดตามประเมินผล

สวนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และ
9
9.78
รางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
2
2.17
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
แนวทางที่ 4 การผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
รวม
11
11.96
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา
3
3.26
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
18
19.57
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
6
6.52
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
8
8.70
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
4
4.35
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
5
5.43

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ หนวยงานที่
งบประมาณ ดําเนินการ

3,266,100

13.83

กองชาง

1,320,000
4,586,100

5.59
19.42

กองชาง
กองชาง
กองชาง

230,000
8,952,600
576,290
809,000
390,000
1,462,630

0.97
37.91
2.44
3.43
1.65
6.19

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด

4

ยุทธศาสตร / แนวทาง
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดปญหา
ยาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั้งยืน
รวม
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
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกร
ทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
2
2.17

จํานวน
งบประมาณ
80,000

รอยละของ หนวยงานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
0.34
สํานักงานปลัด

46

50.00

12,500,520

52.93

4
4

4.35
4.35

700,000
700,000

2.96
2.96

สวนสงเสริมฯ
สวนสงเสริมฯ

2
-

2.17
-

150,000
-

0.64
-

สวนสงเสริมฯ
สวนสงเสริมฯ

2

2.17

150,000

0.64

7

7.61

592,000

2.51

กองชาง

สํานักงานปลัด

5

ยุทธศาสตร / แนวทาง
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลัก
การบริหารจัดการที่ดี
รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 จัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ํา)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
10
10.87

จํานวน
งบประมาณ
1,753,300

รอยละของ หนวยงานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
7.42 สํานักงานปลัด

10
2

10.87
2.17

3,230,400
105,000

13.68
0.44

29

31.52

5,680,700

24.05

-

-

-

-

รวม

0

0.00

0

0.00

รวมทั้งสิ้น

92

100.00

23,617,320

100.00

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

กองชาง
กองชาง

6

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
369,300 บานกุดโบสถ กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายในหมูบาน บานกุดโบสถ
หมูที่ 1 ตําบล
บานกุดโบสถ หมูที่ 1
หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวาง
กุดโบสถ
4.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 580.00 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.80 ม. 1 จุด 10 ทอน
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด

7

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
267,400 บานดอนโบสถ กองชาง
ภายในหมูบาน บานดอนโบสถ
หมูที่ 9 ตําบล
หมูที่ 9 (สายสระประปา) ขนาด
กุดโบสถ
ผิวจราจรกวาง 4.50 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
450.00 ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กําหนด
3 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
559,700 บานหนองลุมปุก กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายในหมูบาน บานหนองลุมปุก
หมูที่ 3 ตําบล
บานหนองลุมปุก หมูที่ 3 หมูที่ 12 ขนาดผิวจราจรกวาง
กุดโบสถ
ยาว 4.00 ม. ยาว 245.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 980.00 ตรม. พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 0.40 ม. 2 จุด รวม
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
14 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
(สายสระประปา)

8

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
4 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
352,300 บานใหมโนนทอง กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายในหมูบาน บานใหมโนนทอง
หมูที่ 11 ตําบล
บานใหมโนนทอง หมูที่ 11 หมูที่ 11 (หนาศาลาประชาคม)
กุดโบสถ
(หนาศาลาประชาคม)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 ม. ยาว
140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 630.00
ตรม. พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กําหนด
5 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
295,200 บานเตาเหล็ก- กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายใน บานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
ทาชาง
บานเตาเหล็กทาชาง
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว
หมูที่ 15
หมูที่ 15
140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
ผิวจราจรไมนอยกวา 490.00 ตรม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 1 จุด
6 ทอน พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต. กําหนด

9

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
242,400 บานหนองแดง กองชาง
บานหนองแดง หมูที่ 7 (ทิศเหนือ
หมูที่ 7 ตําบล
หมูบาน) ขนาดผิวจราจรกวาง
กุดโบสถ
4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
440.00 ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กําหนด
7 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
635,900 บานดอนโบสถ- กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายในหมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา
พัฒนา หมูที่ 16
บานดอนโบสถพัฒนา
หมูที่ 16 (หลังวัดกุดโบสถ) ขนาดผิว
(หลังวัดกุดโบสถ)
หมูที่ 16 (หลังวัดกุดโบสถ) จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 285.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,140.00 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังเฉลี่ยขางละ 05.0 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต. กําหนด

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานหนองแดง หมูที่ 7
(ทิศเหนือหมูบาน)

10

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2556
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
401,500 บานหนองสนวน กองชาง
ภายในหมูบาน บานหนองสนวน
หมูที่ 5 (ไป
หมูที่ 5 (ไปประปาหมูบาน) ขนาดผิว
ประปาหมูบาน)
จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 720.00 ตรม. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 ม. 1 จุด 7 ทอน พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด
9 กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
142,400 บานทาเยี่ยม กองชาง
เสริมเหล็กภายในหมูบาน ภายในหมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
หมูที่ 2 ตําบล
บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
กุดโบสถ
60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 240.00 ตรม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ
อบต.กําหนด
รวม

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานหนองสนวน หมูที่ 5
(ไปประปาหมูบาน)

11

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
120,000 พื้นที่ภายในเขต กองชาง
ตําบลกุดโบสถ

งบประมาณ

1,200,000 พื้นที่ภายในเขต
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ
ภายในหมูบาน ในเขต
เชน โคมไฟฟา หลอดไฟ บัลลาสต
ตําบลกุดโบสถ (วัสดุไฟฟา สตารทเตอร ฟวส โฟโตแสง ฯลฯ
และวิทยุ)
เพื่อซอมแซมไฟฟาระบบตางๆ
2 อุดหนุนโครงการขยายเขต อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา
ไฟฟาภายในตําบลกุดโบสถ ภายในเขตตําบลกุดโบสถ อําเภอ
เสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี

กองชาง

12

งบประมาณ
50,000
80,000
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ
พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ

หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 จัดงานสืบสานประเพณี
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา
แหเทียนพรรษา อันเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
2 จัดงานสืบสานประเพณี
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสาน
วันสงกรานต ประจําป
ประเพณีสงกรานต ประจําป 2557
2557
อันเปนการสืบสานประเพณีอันดีงาม
3 โครงการฉลองชัยชนะ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานฉลอง
ทาวสุรนารี ประจําป
ชัยชนะทาวสุรนารี ประจําป 2557
2557
เพื่อรวมสดุดีวีรกรรมทานทาวสุรนารี
และสืบสานประเพณีทองถิ่นอันดีงาม

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

อําเภอเสิงสาง สวนการศึกษาฯ
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2 โครงการวันแมแหงชาติ
ประจําป 2557
3 โครงการบัณฑิตนอย
ศพด.สังกัด อบต.กุดโบสถ
4 โครงการกีฬาเด็กกอน
วัยเรียนและนักเรียนในเขต
ตําบลกุดโบสถ
5 โครงการคายเด็กไทย
กาวไกลสูอาเซียน

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการวันแม
แหงชาติ ประจําป 2557
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการบัณฑิต
นอย ศพด. สังกัด อบต.กุดโบสถ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการกีฬาเด็ก
กอนวัยเรียน และนักเรียนในเขตตําบล
กุดโบสถ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคาย
เด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน ตําบล
กุดโบสถ
6 โครงการคายคนดีศรี
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคายคนดี
กุดโบสถ
ศรีกุดโบสถ ตําบลกุดโบสถ
7 โครงการทัศนศึกษาสาน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการทัศนศึกษา
สัมพันธระหวางผูปกครอง สานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็ก
ของเด็กกอนวัยเรียน
กอนวัยเรียน ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ

20,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ
ร.ร. ในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

20,000

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

งบประมาณ
80,000

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก ดําเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรม
แหงชาติ
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557

100,000 ศพด.และโรงเรียน สวนการศึกษาฯ
ทุกแหงในเขตพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ

140,000 โรงเรียนในพื้นที่ สวนการศึกษาฯ
ตําบลกุดโบสถ
160,000 โรงเรียนในพื้นที่ สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
100,000 ศพด. ของ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง
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10 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียน
โรงเรียนบานโคกโจด
11 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียน
โรงเรียนบานทาเยี่ยม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
แกนักเรียนโรงเรียนบานโคกโจด
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
แกนักเรียนโรงเรียนบานทาเยี่ยม
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,301,200 ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ
งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการสนับสนุน
เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด
คาใชจายการบริหาร
เพื่อจาย
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน ศพด.
- คาวัสดุการศึกษา ศพด.
- คาวัสดุงานบานงานครัว ศพด.
- คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก
ของ ศพด.
9 อาหารเสริม (นม)
จัดซื้ออาหารเสริมนมใหแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

2,453,400 ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ
7 แหง
184,000 โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
โคกโจด
324,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
ทาเยี่ยม
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
828,000 โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
เตาเหล็ก-ลุมปุก

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
12 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน
แกนักเรียนโรงเรียนบานเตาเหล็กโรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก ลุมปุก 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

620,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองสนวน

844,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองแดง

984,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ

544,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
สมบัติเจริญ
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150,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

100,000

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซม
ทรัพยสินใหสามารถใชไดตามปกติของ
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ เชน อาคาร
ของ ศพด. โตะเกาอี้ ทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ
18 ครุภัณฑกีฬา
จัดซื้ออัฒจันทรสําหรับเชียรกีฬา
จํานวน 2 ชุด

0
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5 โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
และสารเคมี เชน น้ํายาฉีดพน ทรายอเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบา และอื่นๆ
6 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลัก
สุขภาพในระดับทองถิ่น
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
หรือพื้นที่ตําบลกุดโบสถ พื้นที่ตําบลกุดโบสถ เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
50,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการรณรงคปองกัน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงค
โรคระบาดตามฤดูกาล
ปองกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี
2 โครงการสรางสุขภาพ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสราง
ผูสูงอายุ
สุขภาพผูสูงอายุ
3 โครงการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกัน
ปญหาการตั้งครรภไม
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
พรอมในวัยรุน
4 โครงการควบคุมประชากร เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการควบคุม
สุนัขและแมว
ประชากรสุนัขและแมว

250,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
20,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
30,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

60,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

166,290

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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งบประมาณ
90,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการสงเคราะหผูดอย เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเคราะห
โอกาสและผูยากไร
ผูดอยโอกาสและผูยากไรในพื้นที่ตําบล
กุดโบสถ
2 โครงการสงเสริมใหผูยากไร เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมให
ผูดอยโอกาสและผูยากจน ผูยากไร ผูดอยโอกาสและผูยากจน ใหมี
ใหมีที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
3 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนชรา
สําหรับคนชรา

200,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

120,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

4 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับคนพิการ

60,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

5 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับผูปวยเอดส

150,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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4,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด

5,000

อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด

180,000

กลุมอาสาสมัคร สํานักงานปลัด
สาธาณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
6 อุดหนุนโครงการสนับสนุน อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กิจกรรมสาธารณกุศลและ สาธารณกุศลและใหความชวยเหลือ
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
ประชาชนตามภารกิจของ จังหวัดนครราชสีมา
เหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
7 อุดหนุนโครงการสนับสนุน อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดหา
การจัดหารายไดเพื่อจัด
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
กิจกรรมสาธารณกุศลและ และใหความชวยเหลือประชาชนตาม
ใหความชวยเหลือ
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
ประชาชนตามภารกิจของ นครราชสีมา
เหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
8 อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
สาธาณสุขมูลฐานประจํา มูลฐานประจําหมูบานในเขตตําบล
หมูบาน
กุดโบสถ
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
180,000 อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและวัฒนธรรม
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการมหกรรมกีฬาตาน จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติดตําบลกุดโบสถ ยาเสพติดตําบลกุดโบสถ ประจําป
2557
2 การจัดสงทีมนักกีฬาเขารวม การจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
การแขงขันกีฬาตางๆ
กีฬาตางๆ
3 วัสดุกีฬา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณหมูบานเพื่อ
สงเสริมการเลนกีฬาการออกกําลังกาย
หางไกลยาเสพติดของกลุมเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
4 อุดหนุนโครงการจัดการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.
43 (พ.ศ.2557) และการ 2557) และการแขงขันกีฬาคนพิการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหง แหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)

60,000 อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ
100,000 อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

50,000 สํานักงานทองถิ่น สวนการศึกษาฯ
จังหวัด
นครราชสีมา

ชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
80,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธาณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
บนทองถนน
อุบัติเหตุบนทองถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
2 โครงการฝกอบรม/ทบทวน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม/
อาสาสมัครปองกันภัย
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
ฝายพลเรือน
พลเรือนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของอาสา(วัสดุเครื่องแตงกาย
สมครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
อปพร.)
ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันภัยฝาย
พลเรือน
4 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใน 1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ อปพร. เชน
งานปองกันและบรรเทา- แผงกั้นจราจร ไฟฉาย ฯลฯ ที่ใชปฏิบัติ
สาธารณภัย
งานดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
2. จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่อง
รับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ขนาดกําลังสง 5 วัตต จํานวน 13
เครื่อง

300,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

200,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

20,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
145,600 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

22

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
717,030 พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธาณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
5 เงินสํารองจาย
เพื่อจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน กรณี
เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยตางๆ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.กุดโบสถ
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พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปองกันและแกไข เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
50,000
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติด
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
และการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2 โครงการตามกิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการตาม
30,000
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
หมูบานนาอยู
กิจกรรมหมูบานนาอยู เชน ปรับปรุง
ตําบลกุดโบสถ
ภูมิทัศน การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
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สถานที่
ดําเนินการ
100,000 อบต.กุดโบสถ

งบประมาณ

หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ
สวนสงเสริม
การเกตร

2 โครงการฝกอบรมกรีดยาง เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝก
พาราอยางถูกวิธี
อบรมกรีดยางพาราอยางถูกวิธี

150,000

อบต.กุดโบสถ สวนสงเสริม
การเกษตร

3 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

200,000

จ.กาญจนบุรี สวนสงเสริม
อบต.กุดโบสถ การเกษตร

4 โครงการการฝกอบรมและ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุม
เกษตรกร

250,000

จ.เชียงใหม สวนสงเสริม
อบต.กุดโบสถ การเกษตร

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการฝกอบรมอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ระยะสั้น
อาชีพระยะสั้น
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
100,000 พื้นที่ในเขต สวนสงเสริม
ตําบลกุดโบสถ การเกษตร

งบประมาณ

50,000

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

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
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ถวาย
สีเขียว
เปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

พื้นที่ในเขต สวนสงเสริม
ตําบลกุดโบสถ การเกษตร
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

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

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
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สถานที่
ดําเนินการ

หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ
บานสมบัติพัฒนา กองชาง

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของทุกองคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการกอสรางศาลา
กอสรางศาลาประชาคม บานสมบัต-ิ
287,000
ประชาคม บานสมบัต-ิ
พัฒนา หมูที่ 13 ขนาดกวาง 6.00 ม.
พัฒนา หมูที่ 13
ยาว 150.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือ
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 90.00 ตรม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด
6 อุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวา10,000
5 ธันวามหาราช ประจํา มหาราช ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง
7 อุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิม
5,000
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
12 สิงหามหาราชินี
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง

หมูที่ 13
ตําบลกุดโบสถ

อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด
อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด
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หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ
สวนโยธา

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

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
595,000 อบต.กุดโบสถ
ความสามารถใหแก
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการ
250,000 100,000
บุคลกร
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
175,000
80,000
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
90,000
20,000
ผูบริหาร สมาชิก ส.อบต.
50,000
30,000
60,000
3 โครงการฝกอบรมและ
เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ
300,000 อบต.กุดโบสถ
ศึกษาดูงานของคณะ
ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง
พนักงานจาง

สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ
สวนสงเสริมการเกษตร
สํานักงานปลัด
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
4 โครงการฝกอบรมและ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม
400,000
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักย- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ภาพการบริหารงานแบบ บริหารงานแบบบูรณาการของผูนํา
บูรณาการของผูนําชุมชน ชุมชนตําบลกุดโบสถ
ตําบลกุดโบสถ
5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด
20,000
ทองถิ่นไทย
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่ 18
มีนาคมของทุกป
6 โครงการจางนักเรียน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจาง
50,000
นักศึกษาในเขต อบต.
นักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.
กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวง กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวงวันหยุด
วันหยุดภาคเรียนและ
ภาคเรียนและวันหยุด
วันหยุด
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนา
20,300
บุคลากรเพื่อเตรียมความ ศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน พรอมสูประชาคมอาเซียนของ
ของ อบต.กุดโบสถ
อบต.กุดโบสถ(ทักษะดานภาษา)

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
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พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
8 โครงการปรับปรุงอาคารที่ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
98,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ทําการ อบต.กุดโบสถ
อาคารที่ทําการ อบต.กุดโบสถ ใหมี
ความพรอมและสามารถอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนที่มาใชบริการ
มากขึ้น
9 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารจอดรถยนต อบต.
150,000 อบต.กุดโบสถ กองชาง
จอดรถยนต อบต.กุดโบสถ กุดโบสถ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
25.00 ม. หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
100.00 ตรม. พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กําหนด
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
100,000 อบต.กุดโบสถ สวนสงเสริม
อบต.กุดโบสถ
ภูมิทัศน อบต.กุดโบสถ เพื่อเปนการ
การเกษตร
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ใหมีสถานที่สวยงามเหมาะสมในการ
ใหบริการแกประชาชนทั่วไป และผูที่
มาติดตอราชการ
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4 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
(ผูปฏิบัติงานดานชาง)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
สําหรับผูปฏิบัติงานดานชาง เชน
หมวกเซฟตี้,รองเทา,ถุงมือเซฟตี้ ฯลฯ

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
20,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

งบประมาณ

60,000

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการ อบต.สัญจร
เพื่อเปนคาใชจายโครงการ อบต.สัญจร
ประจําป 2557
ประจําป 2557 เพื่อเปนการใหบริการ
ประชาชน เชน การชําระภาษี ใหความรู
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี บริการรับเรื่อง
ราวรองทุกข การใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่การเก็บขอมูลปญหา
และความตองการในหมูบาน ตําบลฯลฯ
2 โครงการสํารวจและจัดเก็บ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานของ อบต. และจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ อบต.
กุดโบสถ
กุดโบสถ พรอมทั้งบันทึกขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน
3 โครงการกิจกรรม 5ส
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรม
5ส เพื่อสรางสภาพแวดลอมในสถานที่
ทํางานใหดีขึ้น

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

200,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

50,000 อบต.กุดโบสถ

กองชาง
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สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
67,500 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

งบประมาณ

17,900

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
5 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แบบแยกสวน ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แบบแยกสวน ชนิดติดผนังพรอมติดตั้ง
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อโตะเอนกประสงค ชนิดพับได
จํานวน 8 โตะ
- จัดซื้อตูเก็บฎีการางเลื่อน จํานวน 1 ตู
- จัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้พักคอยสําหรับบริการ
ประชาชน จํานวน 2 ชุด
6 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ขนาด
หนาจอไมนอยกวา 18 นิ้ว พรอม
เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟพรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด

กองชาง
สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

16,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
90,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
50,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
8,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
80,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
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7 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค
และขนสง
พรอมกระเชาซอมไฟฟา เปนรถยนต
บรรทุกชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล
มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา
เปนรถยนตใหมที่ไมเคยใชงานมากอน
จํานวน 1 คัน
8 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เผยแพร
ความละเอียดไมนอยกวา 17 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
12,600 อบต.กุดโบสถ กองคลัง

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifucntion
ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) เปน Printer ,
Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน จํานวน 3 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ Laser jet printer
ชนิดพิมพสีและขาวดําได จํานวน
1 เครื่อง
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง

สวนการศึกษาฯ
สวนสงเสริมการเกษตร

11,900 อบต.กุดโบสถ กองชาง

10,500 ศพด. ของ อบต. สวนการกุดโบสถ ทั้ง
ศึกษาฯ
3 แหง
2,500,000 อบต.กุดโบสถ กองชาง

18,000 อบต.กุดโบสถ กองชาง
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8,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ กองชาง

10,000

อบต.กุดโบสถ

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
9 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ
จัดซื้อเครื่องมือดึงสายไฟสําหรับใชใน
การซอมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 อัน
10 จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ(เข็มขัด จัดซื้อข็มขัดปนเสาไฟฟา สําหรับผู
ปนเสาไฟฟา)
ปฏิบัติงานดานชาง จํานวน 1 เสน

กองชาง
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พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
15,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ของ อบต.กุดโบสถ
เว็บไซต ของ อบต.กุดโบสถ
2 โครงการจัดทําวารสารและ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
แผนพิมพรายงานแสดงผล จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงาน
การปฏิบัติงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน

90,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2557
------------------------------

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลว
เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
แผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว จึงประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

