แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด อบต.

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็เปนภารกิจที่ตอง
ถายโอนดวย องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ในทิศทางที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดตระหนักถึงความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ
ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2558 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

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

1
1
2
2

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

4-6
7-39

สวนที่ ๑
บทนํา

แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงแผนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่ที่จะตองใหการ
บริการแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2557
ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของฝายบริหาร และเพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคที่จะตองจัดทํา
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิ ผลมากขึ้ น รวมทั้ งเกิ ดประโยชน ต อประชาชนและสั มฤทธิ์ผ ลในการพั ฒนา สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี

-23. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เก็บรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการใน
พื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการจังหวัด /
อําเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยแผนการดําเนินงานมีเคาโครง 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ นํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเพื่อประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยให
สาธารณชนทราบและตรวจสอบได
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.. 2558
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558 เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
และทําใหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการ
ดําเนินงานจึงมีความสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร
(3) ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
(4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
(5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการ
ประหยัด ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

-4บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

8

8.25

7,791,000

29.03

กองชาง

2
10

2.06
10.31

420,000
8211000

1.57
30.60

กองชาง

4
20
6
8
5
5

4.12
20.62
6.19
5.28
5.15
5.15

250,000
8,603,260
920,000
891,000
480,000
2,286,500

0.93
32.06
3.43
3.32
1.79
8.52

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด

3

3.09

150,000

0.56

สํานักงานปลัด

51

52.58

13,580,760

50.61

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา
ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1.2 แนวทางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
1.3 แนวทางกอสรางและขยายเขตประปา
1.4 แนวทางการผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางสงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา
2.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
2.4 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
2.5 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
2.6 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก
2.7 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดปญหา
ยาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั้งยืน
รวม

คิดเปนรอยละของ

-5คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

3.09
1.03
4.12

390,000
1,003,000
1,393,000

-

สวนสงเสริมการเกษตร

1.45

สวนสงเสริมการเกษตร

3.74

กองชาง

1

2.06
1.03

190,000
10,000

0.71

สวนสงเสริมการเกษตร

0.04

สวนสงเสริมการเกษตร

3

3.09

200,000

0.75

7

7.22

545,000

2.03

สํานักงานปลัด

8

8.25

1,555,000

5.79

สํานักงานปลัด

10

10.31

743,100

2.77

สํานักงานปลัด

3

3.09

210,000

0.78

สํานักงานปลัด

28

28.87

3,053,100

11.38

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
3.2 แนวทางพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
3.3 แนวทางกอสรางขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

3
1

รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน

4
2

รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารบานเมืองที่ดี
5.1 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกร
ทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
5.2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่
5.3 แนวทางสงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐาน
5.4 แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลัก
การบริหารจัดการที่ดี
รวม

คิดเปนรอยละของ

-6จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
6.1 แนวทางจัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
6.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ํา)
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1
97

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

1.03

398,000

1.03
100.00

398,000
26,835,860

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวย
ดําเนินการ

1.48
1.48
100.00

กองชาง

พ.ศ. 2558

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

-7บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
3,733,000 บานหนองสนวน กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบ
(เคพซีล) บานหนองสนวน หมูที่ 5
หมูที่ 5 เชื่อม
บานสมบัติเจริญ
(เคพซีล) บานหนองสนวน เชื่อมบานสมบัติเจริญ หมูที่ 6
หมูที่ 5 เชื่อมบานสมบัต-ิ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย
หมูที่ 6 ตําบล
กุดโบสถ
เจริญ หมูที่ 6
7.50 ม. ยาว 1,850.00 ม. ลงหินคลุก
กวางเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว 1,000.00 ม.
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
13,875.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย
6.50 ม. ยาว 250. ม. หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,625.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1
ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถกําหนด

พ.ศ. 2558

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

-8แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
2 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
707,000 บานหนองบัวแดง กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ภายในหมูบาน บานหนองบัวแดง
หมูที่ 14 ตําบล
หมูบานบานหนองบัวแดง หมูที่ 14 (สายสุดทายหมูบาน)
กุดโบสถ
ชวงที่ 1 พื้นที่ผิวคอนกรีตไมนอยกวา
หมูที่ 14 (สายสุดทาย
หมูบาน)
695.00 ตารางเมตร หนา 0.15 ม.
ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง1.20 ม.
ยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 139.20
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําบอพัก คสล. โดยการวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.04*1.04
ม. จํานวน 13 บอ ยาวรวมไมนอยกวา
116.00 ม. พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.
กุดโบสถกําหนด

พ.ศ. 2558

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

-9แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
3 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
494,000 บานโคกโจด
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานโคกโจด หมูที่ 8 (สายตอ
หมูที่ 8 ตําบล
หมูบาน บานโคกโจด
จากถนน คสล. เดิม ขางปมน้ํามันเกา)
กุดโบสถ
หมูที่ 8 (สายตอจากถนน ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
คสล. เดิมขางปมน้ํามันเกา) 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวคอนกรีตไมนอยกวา 810.00 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ
0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบ อบต.กุดโบสถ
4 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
356,000 บานดอนโบสถ กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา หมูที่
พัฒนา หมูท1ี่ 6
หมูบาน บานดอนโบสถ 16 (สายหลังวัดกุดโบสถ) ขนาดผิว
ตําบลกุดโบสถ
พัฒนา หมูที่ 16 (สายหลัง จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 146.00 ม.
วัดกุดโบสถ)
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 584.00 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบ อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2558

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

-10แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
5 โครงการปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภาย
336,000 บานทาเยี่ยม กองชาง
ลูกรังเพี่อการเกษตรภายใน ในตําบลกุดโบสถ บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
หมูที่ 2 ตําบล
ตําบลกุดโบสถ
(สายรอบหมูบาน)
กุดโบสถ
บานทาเยี่ยม หมูที่ 2
ชวงที่ 1 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
(สายรอบหมูบาน)
4.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,680.00
ตารางเมตร พรอมเกรดเฉลี่ยบดทับแนน
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 2 จุด รวม
14 ทอน พรอมดาดปากทอ
ชวงที่ 2 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
6.00 ม. ยาว 670.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,020
ตารางเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 2 จุด รวม
16 ทอน พรอมดาดปากทอ วางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.00 ม. จํานวน 2 จุด รวม 16 ทอน
พรอมดาดปากทอ พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาน ตามแบบ อบต.กําหนด

พ.ศ. 2558

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

-11แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
6 โครงการปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภาย
350,000 บานหนองแดง กองชาง
ลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน ในตําบลกุดโบสถ บานหนองแดง หมูที่
หมูที่ 7 เชื่อม
ตําบลกุดโบสถ บานหนอง- 7 เชื่อมบานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13
บานสมบัติพัฒนา
แดง หมูที่ 7 เชื่อมบาน
โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
หมูที่ 13
สมบัติพัฒนา หมูที่ 13
ยาว 2,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตําบลกุดโบสถ
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,000.00 ตาราง
เมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถกําหนด
7 โครงการปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภาย
396,000 บานหนองลุมปุก กองชาง
หมูที่ 3 เชื่อม
ลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน ในตําบลกุดโบสถ บานหนองลุมปุก
บานหนองบัวแดง
ตําบลกุดโบสถ บานหนอง- หมูที่ 3 เชื่อมบานหนองบัวแดง หมูที่
หมูที่ 14 ตําบล
ลุมปุก หมูที่ 3 เชื่อมบาน 14 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
หนองบัวแดง หมูที่ 14
ยาว 2,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กุดโบสถ
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 11,200.00
ตารางเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถกําหนด

7,791,000

รวม

พ.ศ. 2558

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 โครงการซอมแซมถนน
ลาดยางภายในหมูบาน
ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
บานหนองลุมปุก หมูที่ 3
(สายปอมยามเชื่อมถนน
คสล. เดิม)

-12บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2557
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กองชาง
ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน
1,419,000 บานหนองลุมปุก หมูที่ 3
ภายในตําบลกุดโบสถ บานหนองลุมปุก
หมูที่ 3 (สายปอมยามเชื่อมถนน คสล.
เดิม) ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7.00
ม. ยาว 658.00 ม. หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,606.00 ตารางเมตร,
ลงหินคลุกกวาง 7.00 ม. ยาว 658.00
ม. หนา 0.10 ม. วางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
จํานวน 3 จุด รวม 36 ทอน พรอม
ดาดปากทอ พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด

-13-

งบประมาณ
120,000

300,000

420,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ภายในเขต กองชาง
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2558

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 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาภายใน
ไฟฟาภายในหมูบาน
หมูบาน ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
ภายในเขตตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
เสิงสาง

พื้นที่ภายในเขต กองชาง
ตําบลกุดโบสถ

-14-

250,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ตําบล สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ

พ.ศ. 2558

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
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 จัดงานสืบสานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี
50,000
แหเทียนพรรษา
แหเทียนพรรษา อันเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
2 จัดงานสืบสานประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสาน
80,000
วันสงกรานต
ประเพณีสงกรานต อันเปนการสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
3 โครงการฉลองชัยชนะ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานฉลอง
100,000
ทาวสุรนารี
ชัยชนะทาวสุรนารี เพื่อรวมสดุดี
วีรกรรมทานทาวสุรนารีและสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นอันดีงาม
4 โครงการฝกอบรมมารยาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
20,000
ไทยสูอาเซียน
โครงการฝกอบรมมารยาทไทยสู
อาเซียน

พื้นที่ตําบล สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง สวนการศึกษาฯ

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

-15-

2 โครงการสงเสริมการจัด เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครง
กิจกรรมภายในศูนยพัฒนา การสงเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย
เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.กุดโบสถ เชน
วันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา
ฯลฯ
3 โครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
นิเทศผูปกครองของเด็ก โครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศผู
กอนวัยเรียน
ปกครองเด็กกอนวัยเรียนของ ศพด.
อบต.กุดโบสถ ทั้ง 3 แหง
4 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
กอนวัยเรียน(อนุบาล)
โครงการแขงขันกีฬาเด็กกอนวัยเรียน
ภายในเขตตําบลกุดโบสถ (อนุบาล)ภายในเขตตําบลกุดโบสถ
5 โครงการคายเด็กไทย
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคาย
กาวไกลสูอาเซียน
เด็กไทยกาวไกลสูอาเซียน ตําบล
กุดโบสถ

20,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ศพด. 3 แหง/ สวนการศึกษาฯ
ร.ร. ในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

20,000

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

100,000

ศพด.และโรงเรียน สวนการศึกษาฯ
ทุกแหงในเขตพื้นที่

100,000

โรงเรียนในพื้นที่ สวนการศึกษาฯ
ตําบลกุดโบสถ

งบประมาณ
80,000

พ.ศ. 2558

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

-16หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
150,000 โรงเรียนในพื้นที่ สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
80,000
ศพด. ของ สวนการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง

พ.ศ. 2558

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 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
6 โครงการคายคนดีศรี
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคายคนดี
กุดโบสถ
ศรีกุดโบสถ ตําบลกุดโบสถ
7 โครงการศึกษาเรียนรูนอก เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
สถานที่ของ ศพด.ของ
โครงการศึกษาดูงานเรียนรูนอกสถานที่
อบต.กุดโบสถ
ของ ศพด. อบต.กุดโบสถ ทั้ง 3 แหง
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558-2560 ผนา 56
8 โครงการสนับสนุน
เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด
คาใชจายการบริหาร
เพื่อจาย
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน ศพด.
- คาวัสดุการศึกษา ศพด.
- คาวัสดุงานบานงานครัว ศพด.
- คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก
ของ ศพด.
9 อาหารเสริม (นม)
จัดซื้ออาหารเสริมนมใหแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

1,210,400

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

2,218,860

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ
7 แหง

-17งบประมาณ
176,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
โคกโจด

พ.ศ. 2558

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 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
10 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน
แกนักเรียนโรงเรียนบานโคกโจด
โรงเรียนบานโคกโจด
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
11 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
กลางวันใหแกนักเรียน
แกนักเรียนโรงเรียนบานทาเยี่ยม
โรงเรียนบานทาเยี่ยม
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
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

324,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
ทาเยี่ยม

728,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
เตาเหล็ก-ลุมปุก

576,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองสนวน

788,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
หนองแดง

920,000

โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ

-18หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
โรงเรียนบาน สวนการศึกษาฯ
สมบัติเจริญ

พ.ศ. 2558

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 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
16 อุดหนุนโครงการอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให
572,000
กลางวันใหแกนักเรียน
แกนักเรียนโรงเรียนบานสมบัติเจริญ
โรงเรียนบานสมบัติเจริญ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซม
150,000
ทรัพยสินใหสามารถใชไดตามปกติของ
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ เชน อาคาร
ของ ศพด. โตะเกาอี้ ทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ
18 โครงการกอสรางศาลา
กอสรางศาลาที่พักผูปกครอง ศพด.
300,000
ที่พักผูปกครอง ศพด. ของ ของ อบต.กุดโบสถ
อบต.กุดโบสถ
19 โครงการตอเติมกันสาด
ตอเติมกันสาดอาคาร ศพด.บานหนอง40,000
อาคาร ศพด.บานหนองแดง แดง ขนาดกวาง 1.7 ม. ยาว 7 ม.
จํานวน 2 จุด
20 โครงการตอเติมกันสาด
ตอเติมกันสาดอาคาร ศพด. อบต.
50,000
อาคาร ศพด.อบต.กุดโบสถ กุดโบสถ ขนาดกวาง 2 ม. ยาว 8 ม.
จํานวน 2 จุด
8,603,260

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

ศพด. 3 แหง สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ
ศพด.
บานหนองแดง

ศพด. อบต. สวนการศึกษาฯ
กุดโบสถ

-19-

งบประมาณ
300,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

250,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

30,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

50,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

50,000

240,000

920,000

พ.ศ. 2558

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 โครงการปองกันการตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกัน
ครรภกอนวัยอันควร
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
4 โครงการควบคุมประชากร เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการควบคุม
สุนัขและแมว
ประชากรสุนัขและแมว
5 โครงการควบคุมและ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และสารเคมี เชน น้ํายาฉีดพน ทราย(วัสดุวิทยาศาสตรและการ อเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบา และอื่นๆ
แพทย)
6 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลัก
สุขภาพในระดับทองถิ่น ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
หรือพื้นที่ตําบลกุดโบสถ พื้นที่ตําบลกุดโบสถ เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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งบประมาณ
100,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2558

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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
(งบ อบต.)
สําหรับคนชรา

200,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

72,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(งบ อบต.)

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับคนพิการ

60,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับผูปวยเอดส

180,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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4,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด

5,000

อําเภอเสิงสาง สํานักงานปลัด

270,000

กลุมอาสาสมัคร สํานักงานปลัด
สาธาณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน

งบประมาณ

891,000

พ.ศ. 2558

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 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 อุดหนุนคาดําเนินงานใน เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการ
การพัฒนางานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตําบล
ในพื้นทีชุมชน/หมูบาน
กุดโบสถ
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2 การจัดสงทีมนักกีฬาเขารวม การจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
การแขงขันกีฬาตางๆ
กีฬาตางๆ
3 วัสดุกีฬา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณหมูบานเพื่อ
สงเสริมการเลนกีฬาการออกกําลังกาย
หางไกลยาเสพติดของกลุมเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
4 ครุภัณกีฬา (เครื่องออก จัดซื้อครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลัง
กําลังกายกลางแจง)
กายกลางแจง พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
5 อุดหนุนโครงการจัดการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.
43 (พ.ศ.2557) และการ 2557) และการแขงขันกีฬาคนพิการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหง แหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)
ชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)

170,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

60,000

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

100,000

อบต.กุดโบสถ สวนการศึกษาฯ

100,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

50,000

คณะกรรมการ สวนการศึกษาฯ
การกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

งบประมาณ

480,000

พ.ศ. 2558

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
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หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558

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
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1 โครงการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
80,000 อบต.กุดโบสถ
บนทองถนน
อุบัติเหตุบนทองถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
2 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม
300,000 อบต.กุดโบสถ
ดูงานอาสาสมัครปองกัน และศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันภัย
ภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ฝายพลเรือนใหมีศักยภาพในการ
อบต.กุดโบสถ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของอาสา95,000 อบต.กุดโบสถ
(วัสดุเครื่องแตงกาย
สมครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
อปพร.)
ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันภัยฝาย
พลเรือน
4 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใน 1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ อปพร. เชน
50,000 อบต.กุดโบสถ
งานปองกันและบรรเทา- แผงกั้นจราจร ไฟฉาย ฯลฯ ที่ใชปฏิบัติ
สาธารณภัย
งานดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
2. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
50,000 อบต.กุดโบสถ
3. จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่อง
96,000 อบต.กุดโบสถ
รับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ขนาดกําลังสง 5 วัตต จํานวน 8 เครื่อง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

-24พ.ศ. 2558

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 6 การปองกันและบรรเทาสาธาณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
48,500 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
4. จัดซื้อครุภัณฑครุภัณฑดับเพลิง
- จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง ใชฉีดน้ําเปนลํา
หรือปรับฉีดเปนฝอยได จํานวน 1 ชุด
- ขอตอแยกทางน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว
ออก 1.5 นิ้ว สองทาง ชนิดทองเหลือง
จํานวน 1 ชุด
- สายสงน้ําดับเพลิง ชนิดไนลอนสีแดง
ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 30 ม.
พรอมขอตอสวมเร็วชนิดทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว จํานวน
จํานวน 2 เสน
18,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
5.จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ (เลื่อยโซยนต
เครื่องยนต 2 แรงมา แผนบังคับโซยาว
12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
5 เงินสํารองจาย

เพื่อจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน กรณี
เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยตางๆ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.กุดโบสถ

1,549,000

2,286,500

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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พ.ศ. 2558

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
หนวย พ.ศ.2557
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปองกันและแกไข เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
50,000
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ปญหายาเสพติด
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
ตําบลกุดโบสถ
และการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2 โครงการตามกิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการตาม
50,000
พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
หมูบานนาอยู
กิจกรรมหมูบานนาอยู เชน ปรับปรุง
ตําบลกุดโบสถ
ภูมิทัศน การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
3 โครงการวัยรุนวัยใสหาง
ไกลยาเสพติด

เพื่อเปนคาใชจายโครงการวัยรุนวัยใส
หางไกลยาเสพติด

50,000

150,000

พื้นที่ในเขต สํานักงานปลัด
ตําบลกุดโบสถ
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2 โครงการฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกร

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝก
อบรมการเลี้ยงสุกร

3 โครงการฝกอบรมและ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมเกษตรกร

งบประมาณ
100,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สวนสงเสริม
การเกตร

40,000

อบต.กุดโบสถ สวนสงเสริม
การเกษตร

250,000

จ.กาญจนบุรี สวนสงเสริม
อบต.กุดโบสถ การเกษตร

390,000

พ.ศ. 2558

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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งบประมาณ
1,003,000

1,003,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สวนสงเสริม
การเกตร

พ.ศ. 2558

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 3 การขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 อุดหนุนโครงการขยายเขต เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟาเพื่อการเกษตร
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ภายในเขต
ภายในเขตตําบลกุดโบสถ ตําบลกุดโบสถ ใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอเสิงสาง
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งบประมาณ
100,000

90,000

190,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต สวนสงเสริม
ตําบลกุดโบสถ การเกษตร

พ.ศ. 2558

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 โครงการอนุรักษทรัพยากร ดําเนินการตามโครงการอนุรักษ
ปาไมและทรัพยากรธรรม- ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
ชาติ

พื้นที่ในเขต สวนสงเสริม
ตําบลกุดโบสถ การเกษตร
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พ.ศ. 2558

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 2 การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่นรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการเผยแพรประชา- ดําเนินการตามโครงการเผยแพร
10,000
พื้นที่ในเขต กองคลัง
สัมพันธมาตรการประหยัด ประชาสัมพันธมาตรการประหยัด
ตําบลกุดโบสถ
พลังงาน
พลังงาน

10,000

-30-

หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558

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
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1 การดําเนินการเลือกตั้ง
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
100,000 อบต.กุดโบสถ
หรือเลือกตั้งซอม
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
2 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อเปนคาใชจายโครงการปกปอง
50,000 อบต.กุดโบสถ
สําคัญของชาติ
สถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันทโดยใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาว
3 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดเวที
50,000 อบต.กุดโบสถ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
ของประชาชนในการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล
4 โครงการสริมสรางความรู เพื่อเปนคาใชจายโครงการเสริมสราง
30,000 อบต.กุดโบสถ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
การมีสวนรวม
มีสวนรวมการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่และ
การมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้ง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

545,000

หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2558

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

-31แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของทุกองคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
บานโคกโจด
5 โครงการกอสรางศาลา
กอสรางศาลาประชาคม บานโคกโจด
300,000
หมูที่ 8
ประชาคม บานโคกโจด หมูที่ 8 ขนาดกวาง 6.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
หมูที่ 8
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 อําเภอเสิงสาง
5 ธันวามหาราช ประจํา มหาราช ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอเสิงสาง
7 อุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิม
5,000
อําเภอเสิงสาง
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
12 สิงหามหาราชินี
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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พ.ศ. 2558

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.2557
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการฝกอบรมให
ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมให
30,000 อบต.กุดโบสถ กองชาง
ความรูแกคณะกรรมการ ความรูแกคณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจรับงานจาง
งานจางเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
2 โครงการพัฒนาความรู
เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
695,000
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ความสามารถใหแก
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการ
100,000 สวนการคลัง
สวนโยธา
บุคลกร
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
80,000
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
20,000 สวนการศึกษาฯ
สวนสงเสริมผูบริหาร สมาชิก ส.อบต.
การเกษตร
60,000
3 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ
300,000
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ดูงานของคณะผูบริหาร ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน- สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและ
สวนตําบล และพนักงานจาง พนักงานจาง
4 โครงการฝกอบรมและ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม
400,000
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักย- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ภาพการบริหารงานแบบ บริหารงานแบบบูรณาการของผูนํา
บูรณาการของผูนําชุมชน ชุมชนตําบลกุดโบสถ
ตําบลกุดโบสถ

1,555,000

หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558

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

-33แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด
20,000
อบต.กุดโบสถ
ทองถิ่นไทย
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่ 18
มีนาคมของทุกป
6 โครงการจางนักเรียน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจาง
50,000 อบต.กุดโบสถ
นักศึกษาในเขต อบต.
นักเรียน นักศึกษาในเขต อบต.
กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวง กุดโบสถ ปฏิบัติงานชวงวันหยุด
วันหยุดภาคเรียนและ
ภาคเรียนและวันหยุด
วันหยุด
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนา
30,000
อบต.กุดโบสถ
บุคลากรเพื่อเตรียมความ ศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน พรอมสูประชาคมอาเซียนของ
ของ อบต.กุดโบสถ
อบต.กุดโบสถ(ทักษะดานภาษา)
8 โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม
30,000
อบต.กุดโบสถ
เกี่ยวกับการชําระภาษี
ใหความรูเกียวกับการชําระภาษี

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

กองคลัง
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3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
(ผูปฏิบัติงานดานชาง)
4 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
สําหรับผูปฏิบัติงานดานชาง เชน
หมวกเซฟตี,้ รองเทา,ถุงมือเซฟตี้ ฯลฯ
1. จัดซื้อเตนทผาใบทรงโคง จํานวน 2
หลัง และทรงปรามิด จํานวน 2 หลัง
2. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 2
หลัง

30,000

สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

200,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

20,000

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

90,000

อบต.กุดโบสถ

กองคลัง

10,200

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

งบประมาณ

พ.ศ. 2558

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
เพื่อเปนการใหบริการประชาชน เชน
การชําระภาษี ใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี บริการรับเรื่องราวรองทุกข
การใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
การเก็บขอมูลปญหาและความตองการ
ในหมูบาน ตําบลฯลฯ
2 โครงการกิจกรรม 5ส
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรม
5ส เพื่อสรางสภาพแวดลอมในสถานที่
ทํางานใหดีขึ้น

-35สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
240,000 อบต.กุดโบสถ กองคลัง
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ

กองชาง
18,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

4,200

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

11,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

45,900

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
กองคลัง
สวนการศึกษาฯ

6.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
2KVA สําหรับแมขาย Internet
จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2558

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 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
5 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ขนาด
หนาจอไมนอยกวา 18 นิ้ว พรอม
เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟพรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 6 ชุด
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
(Note book) สําหรับสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifucntion
ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) เปน Printer ,
Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน จํานวน 1 เครื่อง
4.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
5.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1KVA จํานวน 9 เครื่อง

12,000

อบต.กุดโบสถ

กองคลัง

-36สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
20,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2558

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 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
6 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เผยแพร
ความละเอียดไมนอยกวา 17 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง
7 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ
จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบลอหมุน
สาสารถวัดระยะทางไดตั้งแต
0-9,999.9 ม. จํานวน 1 เครื่อง
8 จัดซื้อครุภัณฑกอสราง
จัดซื้อแบบหลอลูกปูนคอนกรีตทรง
สี่เหลี่ยม ขนาด 15*15*15 ซม.
ลูกพรอมเหล็กกระทุง 1 อัน จํานวน
1 ชุด
9 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน
1. จัดซื้อแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด
ไมนอยกวา 4 นิ้ว โวลทความถี่
220-50 HZ จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 6 นิ้ว
ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาด 8
นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอย
กวา 1,100 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

5,000

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

6,500

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

9,000

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

5,800

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

6,500

อบต.กุดโบสถ

กองชาง

-37งบประมาณ
9,000

743,100

สถานที่
หนวย พ.ศ.2557
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.กุดโบสถ กองชาง

พ.ศ. 2558

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 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
10 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (แผงกั้น จัดซื้อแผงกั้นพลาสติกจราจร (Water
พลาสติกจราจร)
Tank barrier) ขนาด 50x125x81
ซม. จํานวน 6 ชุด

-38-
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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.2557
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
20,000 อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด
ของ อบต.กุดโบสถ
เว็บไซต ของ อบต.กุดโบสถ
2 โครงการจัดทําวารสารและ
แผนพิมพรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน
3 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัยสิน

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินให
สามารถใชงานไดและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

90,000

อบต.กุดโบสถ สํานักงานปลัด

100,000

อบต.กุดโบสถ

210,000

กองคลัง

-39ยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา

งบประมาณ
398,000

398,000

หนวย พ.ศ.2557
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
บานทาเยี่ยม- กองชาง
พัฒนา หมูที 18
ตําบลกุดโบสถ

พ.ศ. 2558

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 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา)
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการขุดลอกสระน้ํา ขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน
สาธารณะประโยชน
บานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่ 18
ชวงที่ 1 ขุดลอกสระน้ําเดิม ขนาดกวาง
บานทาเยี่ยมพัฒนา
หมูที่ 18
40.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย
1.00 ม. หรือพื้นที่ขุดลอกไมนอยกวา
1,600.00 ตารางเมตร พรอมปนดิน
ขอบสระ
ชวงที่ 2 ขุดสระใหม ขนาดปากกวาง
45.00*45.00 ม. กนกวาง
40.00*40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,025.00 ตาราง
เมตร พรอมปนดินขอบสระน้ํา พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ
อบต.กุดโบสถกําหนด

