(

แผนการดํ าเนินงาน
)การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตํ าบลกุดโบสถ์
อําเภอเสิงสาง จั งหวั ดนครราชสีมา
งานนโยบายและแผน
สํ านั กงานปลั ด อบต.

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็เปนภารกิจที่ตอง
ถ ายโอนด ว ย องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด โบสถ จึ งได จั ด ทํ า แผนการดํ าเนิ น งาน ซึ่ งเชื่ อมโยงกั บ ขั อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการจายขาดเงินสะสม ในทิศทางที่
สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดตระหนักถึงความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงได
จัดทําแผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับ
ที่ 1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

สารบัญ

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

1
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2
2

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

3
6

สวนที่ ๑
บทนํา

แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม
(ฉบับที่ 1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่
1) ประจําปงบประมาณ 2559 ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของฝายบริหาร และเพื่อเตรียมการพัฒนาใน
อนาคตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 1) ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคที่จะตองจัดทําแผน
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลกุดโบสถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชนตอประชาชนและสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ /
กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่
โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการจังหวัด / อําเภอแบบบูรณา
การ

2

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.. 2559
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และ
ทําใหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการดําเนินงาน
จึงมีความสําคัญ 5 ประการ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร
ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการ
ประหยัด ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1)
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา
9
69.23
3,097,000
ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
2
15.38
663,000
แนวทางที่ 4 การผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
รวม
11
84.62
3,760,000
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดปญหา
ยาเสพติดและการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั้งยืน
รวม
-

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

74.70

กองชาง

15.99
90.69

กองชาง

-
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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
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกร
ทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐาน
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดานตามหลัก
การบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หนวยงานที่
ดําเนินการ

4

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

-

-

-

-

2

15.38

386,000

9.31

รวม

2

15.38

386,000

9.31

รวมทั้งสิ้น

13

100.00

4,146,000

100.00

ยุทธศาสตร / แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 จัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อ
การเกษตร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ํา)

หนวยงานที่
ดําเนินการ

กองชาง

5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2559

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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
611,000 บานสมบัต-ิ
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 สายทาง
พัฒนา หมูที่13
ภายในหมูบาน
โคงวัดไปศาลาประชาคม ขนาดผิวจราจร
ตําบลกุดโบสถ
บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 กวาง 6.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา
สายทางโคงวัดไปศาลา
0.15 ม. และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ประชาคม
1,080.00 ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 06.0 ม. จํานวน 2 จุด รวม
16 ทอน ,บอพัก คสล. ขนาด 1.04*1.04 ม.
จํานวน 4 บอ พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด

6

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
224,000 บานหนองกองชาง
บานหนองลุมปุก หมูที่ 3 สายทางซับ
ลุมปุก หมูที่ 3
นกกระยาง โดยการลงถมดินกวางเฉลี่ย
ตําบลกุดโบสถ
4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
และพื้นที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตรม.
ปริมาณดินถม 600.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทบแนน ลงลูกรังกวางเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 4,000.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 800.00 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดทับแนน พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด

พ.ศ. 2559

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 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานหนองลุมปุก หมูที่ 3
สายทางซับนกกระยาง

7

พ.ศ. 2559

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
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
3 โครงการปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อการเกษตร พรอม
661,000 บานหนองกองชาง
ลูกรังเพื่อการเกษตร พรอม วางทอระบายน้ํา-บอพัก คสล. บาน
ลุมปุก หมูที่ 3วางทอระบายน้ํา -บอพัก หนองลุมปุก หมูที่ 3 เชื่อมบานดอนไร
บานดอนไร
คสล. บานหนองลุมปุก
หมูที่ 12 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
หมูที่ 12
หมูที่ 3 เชื่อมบานดอนไร 5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย
ตําบลกุดโบสถ
หมูที่ 12
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 1,500.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 300.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล.-บอพัก คสล. โดยการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม. พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.04*1.04 ม.
จํานวน 38 บอ ยาวรวม 400.00 ม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
593,000 บานโคกโจด กองชาง
บานโคกโจด หมูที่ 8 สายทางไปฝายประคํา
หมูที่ 8
ชวงที่ 1 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
ตําบลกุดโบสถ
4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 2,000.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 400.00 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดทับแนน ,วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 2 จุด
รวม 12 ทอน
ชวงที่ 2 โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
5.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 12,500.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 2,500.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2559

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
4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานโคกโจด หมูที่ 8
สายทางไปฝายประคํา

9

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
133,000 บานโคกโจด กองชาง
บานโคกโจด หมูที่ 8 เชื่อมบานสมบัต-ิ
หมูที่ 8 เชื่อม
เจริญ หมูที่ 6 โดยการลงลูกรังกวางฉลี่ย
บานสมบัติเจริญ
4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย
หมูที่ 6
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 3,200.00 ตรม.
ตําบลกุดโบสถ
ปริมาณลูกรัง 640.00 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดทับแนน พรอมปายโครงการ
จําวนว 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด

พ.ศ. 2559

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
5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานโคกโจด หมูที่ 8
เชื่อมบานสมบัติเจริญ
หมูที่ 6
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
189,000 บานดอนโบสถ กองชาง
บานดอนโบสถ หมูที่ 9 สายทางนาลาว
หมูที่ 9
เชื่อมดงยายโฉม โดยการลงลูกรังกวาง
ตําบลกุดโบสถ
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 4,500.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 900.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดทับแนน พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ

พ.ศ. 2559

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 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
สายทางนาลาวเชื่อม
ดงยายโฉม
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
262,000 บานดอนโบสถ กองชาง
บานดอนโบสถ หมูที่ 9 สายทาง
หมูที่ 9
หนองตะเคียน โดยการลงดินถมกวาง
ตําบลกุดโบสถ
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนาเฉลี่ย
1.00 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 1,000.00 ตรม.
ปริมาณดินถม 1,000.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน ลงลูกรังกวางเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 4,000.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 800.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด

พ.ศ. 2559

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
7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
สายทางหนองตะเคียน

12

พ.ศ. 2559

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
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
8 โครงการปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
285,000 บานสมบัติพัฒนา กองชาง
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 สายทางไป
หมูที่ 6
บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 ทุงจังหัน โดยการลงลูกรังกวางเฉลี่ย
ตําบลกุดโบสถ
สายทางไปทุงจังหัน
5.00 ม. ยาว 1,400.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 7,000.00 ตรม.
ปริมาณลูกรัง 1,400.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
139,000 บานดอนโบสถ- กองชาง
บานดอนโบสถพัฒนา หมูที่ 16 สายทาง
พัฒนา หมูที่ 16
เชื่อมซับนกกระยาง โดยการดินถมกวาง
ตําบลกุดโบสถ
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.80 ม. และพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตรม.
ปริมาณดินถม 480.00 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดทับแนน,ลงลูกรังกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. และ
พื้นที่ไมนอยกวา 2,200.00 ตรม. ปริมาณ
ลูกรัง 440.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดทับแนน พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด

พ.ศ. 2559

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
9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บานดอนโบสถพัฒนา
หมูที่ 16 สายทางเชื่อม
ซับนกกระยาง
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หนวย พ.ศ.2558
งบประมาณ
ดําเนินการ
460,000 บานดอนโบสถ- กองชาง
พัฒนา หมูที่ 16
ตําบลกุดโบสถ
สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

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 กอสรางและขยายเขตประปา
ลําดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพรอม
ติดตั้งถังแชมเปญพรอม
อุปกรณ บานดอนโบสถ หมูที่ 16
อุปกรณ บานดอนโบสถ- โดยการเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว
พัฒนา หมูที่ 16
ลึกไมนอยกวา 42.50 ม. พรอมเครื่อง
สูบน้ํา (Submersible) ขนาดไมนอยกวา
1.5 แรงมา แบบจมน้ําไดพรอมอุปกรณ
ติดตั้งหอถังสงน้ําทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุไมนอยกวา 15 ลบ.ม. พรอม
ฐานราก ติดตั้งถังกรองพรอมฐานตอ
ระบบน้ําเขาถังสงน้ําและระบบควบคุม
ไฟฟาครบชุด พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด
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พ.ศ. 2559

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 กอสรางและขยายเขตประปา
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
2 โครงการกอสรางระบบ
กอสรางระบบประปาบาดาลหมูบาน
203,000 บานดอนโบสถ กองชาง
ประปาบาดาลหมูบาน
บานดอนโบสถ หมูที่ 9 โดยการเจาะ
หมูท ี่ 9
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
บอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา
ตําบลกุดโบสถ
42.50 ม. พรอมเครื่องสูบน้ํา (Submersible)
ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา แบบจมน้ําได
พรอมอุปกรณ ,ติดตั้งถังกรองพรรอมฐาน
ตอระบบเขาถังสงน้ําและระบบควบคุม
ไฟฟาครบชุด พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด
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พ.ศ. 2559

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 6 การพัฒนาดานแหลงน้ํา
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา)
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา/ พัฒนาแหลงน้ํา/ลุมน้ําภายในเขตตําบล
243,000 บานดอนโบสถ กองชาง
ลุมน้ําภายในเขตตําบล
กุดโบสถ โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติ
หมูท ี่ 9
กุดโบสถ โดยการขุดลอก บานดอนโบสถ หมูที่ 9 คลองหนองปลาตําบลกุดโบสถ
คลองธรรมชาติ
กระดี่ โดยการขุดลอกกวางเฉลี่ย 12.00 ม.
บานดอนโบสถ หมูที่ 9 ยาว 300.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.และพื้นที่
คลองหนองปลากระดี่
ขุดลอกไมนอยกวา 3,600.00 ตรม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด
2 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา/ พัฒนาแหลงน้ํา/ลุมน้ําภายในเขตตําบล
143,000 บานดอนโบสถ กองชาง
ลุมน้ําภายในเขตตําบล
กุดโบสถ โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติ
หมูท ี่ 9
กุดโบสถ โดยการขุดลอก บานดอนโบสถ หมูที่ 9 คลองบึงบอน
ตําบลกุดโบสถ
คลองธรรมชาติ
โดยการขุดลอกกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
บานดอนโบสถ หมูที่ 9 ยาว 420.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.และพื้นที่
คลองบึงบอน
ขุดลอกไมนอยกวา 1,680.00 ตรม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด
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