(

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

๒)

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 2) 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
6

สวนที่ ๑
บทนํา

แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม
(ฉบับที่ 2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงแผนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่ที่จะตองให
การบริการแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การ
พิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ 2559 ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ของฝายบริหาร และเพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 2) ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคที่จะตองจัดทํา
แผนดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ 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 สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการใน
พื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการจังหวัด /
อําเภอแบบบูรณาการ

2

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 (เพิ่มเติม) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทําแผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม ) การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ของ
องคการบริ หารส ว นตํ าบลกุด โบสถ มีความชัด เจนในการปฏิบั ติงานมากขึ้ น และทําให การติ ดตามประเมิน ผล
แผนพัฒนาเมื่อสิ้นปมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีความสําคัญ 5
ประการ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร
ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปน
การประหยัด ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค
พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดํ าเนิ น งานจึ งเป น เครื่ องมื อในการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เพื่ อควบคุ ม การ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) การพิจารณาจายขาดเงินสะสม (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร / แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา
28
100.00
ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
แนวทางที่ 4 การผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
รวม
28
100.00
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
-

พ.ศ. 2559
จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

23,265,600

100.00

กองชาง

23,265,600

100.00

-

-

-

-

-

-

กองชาง

3

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

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

28

100.00

23,265,600

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 2) 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
กอสรางถนน Asphaltic Concrete
1,453,000 บานกุดโบสถ กองชาง
Asphaltic Concrete
บานกุดโบสถ หมูที่1 สายทางกลางหมูบาน
หมูที่ 1
บานกุดโบสถ หมูที่ 1
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย
ตําบลกุดโบสถ
สายทางกลางหมูบาน
9.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนา 0.04 เมตรและพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,850.00 ตร.ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย
8.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร และพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,160.00 ตร.ม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถกําหนด

6

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
290,400 บานกุดโบสถ กองชาง
หมูบาน บานกุดโบสถ หมูที่ 1 สายทาง
หมูที่ 1
หลังโรงเรียนบานกุดโบสถ เชื่อมถนน
ตําบลกุดโบสถ
คสล. เดิม ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 512.00 ตารางเมตร ,
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 1 จุด
8 ทอน พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถกําหนด

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานกุดโบสถ หมูที่ 1
สายทางหลังโรงเรียน
บานกุดโบสถ เชื่อมถนน
คสล.เดิม

7

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
895,300 บานกุดโบสถ
กองชาง
หมูบาน บานกุดโบสถ หมูที่ 1 สายทาง
หมูที่ 1
หนาศาลาประชาคม ขนาดผิวจราจรกวาง
ตําบลกุดโบสถ
5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร,
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 1 จุด
9 ทอน พรอมปายโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถกําหนด

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
3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานกุดโบสถ หมูที่ 1
สายทางหนาศาลา
ประชาคม
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
4 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
590,200 บานทาเยี่ยม กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2 สายทาง
หมูที่ 2
หมูบาน บานทาเยี่ยม
เชื่อมถนนรอบหมูบาน ขนาดผิวจราจร
ตําบลกุดโบสถ
หมูที่ 2 สายทางเชื่อมถนน กวาง 5.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร
รอบหมูบาน
หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,072.50 ตารางเมตร
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถกําหนด
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
5 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
1,279,500 บานทาเยี่ยม กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2 เชื่อม
หมูที่ 2 เชื่อม
หมูบาน บานทาเยี่ยม
บานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่ 18
บานทาเยี่ยมพัฒนา
หมูที่ 2 เชื่อม
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
บานทาเยี่ยมพัฒนา
ยาว 290.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
หมูที่ 18
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,740.00 ตรม.
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 ม. จํานวน 9 ทอน พรอม
บอพัก คสล. ขนาด 0.84*0.84 เมตร
จํานวน 2 บอ
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 ม.
ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 577.50 ตรม.
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 ม. จํานวน 8 ทอน พรอม
บอพัก คสล. ขนาด 0.84*0.84 เมตร
จํานวน 2 บอ 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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
6 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
629,900 บานหนองกองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานทาเยี่ยม หมูที่ 2 เชื่อม
ลุมปุก หมูที่ 3
หมูบาน บานหนองลุมปุก บานทาเยี่ยมพัฒนา หมูที่ 18
ตําบลกุดโบสถ
หมูที่ 3 (สายทางแยกไป ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
คลองแสนแสบ)
ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,150.00 ตรม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด
7 โครงการกอสรางถนน
Asphaltic Concrete
บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4
สายทางหลังโรงเรียน
บานเตาเหล็ก-ลุมปุก

กอสรางถนน Asphaltic Concrete
บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 สายหลัง
โรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.50 ม.
ยาว 270.00 ม. หนา 0.04 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,755.00 ตรม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ กําหนด

725,400 บานโคกเตา-

กองชาง

เหล็ก หมูที่ 4
ตําบลกุดโบสถ
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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 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 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
1,209,700 บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน โคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 สายทาง
โคกเตาเหล็ก
หมูบาน บานโคกเตาเหล็ก ไปดงดาน ตอ คสล.เดิม)
หมูที่ 3
หมูที่ 4 (สายทางไป
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ดงดาน ตอ คสล.เดิม)
ยาว 380.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 2,280.00 ตรม.
ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย ขางละ 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. 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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
9 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนน Asphaltic Concrete
1,536,600
บาน
กองชาง
Asphaltic Concrete
บานหนองสนวน หมูที่ 5 สายทางจาก
หนองสนวน
บานหนองสนวน หมูที่ 5 โรงเรียนบานหนองสนวนไปอําเภอ
หมูที่ 5
(สายทางจากโรงเรียน
โนนสุวรรณ
ตําบลกุดโบสถ
บานหนองสนวน ไปอําเภอ ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
โนนสุวรรณ)
ยาว 650.00 ม. หนา 0.04 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 4,550.00 ตรม.
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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
10 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
571,700
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานหนองสนวน หมูที่ 5
หนองสนวน
หมูบาน บานหนองสนวน (สายทางแยกกลางหมูบานไปทิศเหนือ
หมูที่ 5
หมูที่ 5 สายทางแยก
ชวงที่ 2)
ตําบลกุดโบสถ
กลางหมูบานไปทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ชวงที่ 2)
ยาว 212.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,060.00 ตรม.
ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย ขางละ 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
กําหนด

14

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน
586,000
บาน
กองชาง
บานหนองสนวน หมูที่ 5
หนองสนวน
(สายทางหลังโรงเรียนบานหนองสนวน)
หมูที่ 5
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ยาว 2,000.00 ม. หนา 0.10 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 10,000.00 ตรม.
ปริมาณหินคลุก 1,000.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน 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
11 โครงการกอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
บานหนองสนวน หมูที่ 5
(สายทางหลังโรงเรียน
บานหนองสนวน)
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
12 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
341,100
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานสมบัติเจริญ หมูที่ 6
สมบัติเจริญ
หมูบาน บานสมบัติเจริญ (สายทางแยกไปทิศเหนือ)
หมูที่ 6
หมูที่ 6 (สายทางแยก
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ไปทิศเหนือ)
ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 590.00 ตรม.
ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย ขางละ 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
จํานวน 9 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 0.84*0.84 ม. จํานวน 2 บอ
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ

16

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
13 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
898,000
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานหนองแดง หมูที่ 7
หนองแดง
หมูบาน บานหนองแดง
(สายทางไปโรงสีหมูบาน)
หมูที่ 7
หมูที่ 7 (สายทางไป
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
โรงสีหมูบาน)
ยาว 255.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,530.00 ตรม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 5 จุด
9 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 0.84*0.84 ม. จํานวน 10 บอ
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
กอสรางถนน Asphaltic Concrete
959,400
บาน
กองชาง
บานหนองแดง หมูที่ 7 (สายทางสี่แยก
หนองแดง
กลางบานเชื่อมถนน อบจ.)
หมูที่ 7
ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ยาว 350.00 ม. หนา 0.04 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 2,450.00 ตรม.
,ลงหินคลุก ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว
350.00 ม. หนา 0.05 ม. ปริมาณ
หินคลุก 122.50 ลบ.ม. พรอมปาย
โครงการ 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
14 โครงการกอสรางถนน
Asphaltic Concrete
บานหนองแดง หมูที่ 7
(สายทางสี่แยกกลางบาน
เชื่อมถนน อบจ.)
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
15 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
876,600
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมูบาน บานโคกโจด หมูที่ 8
โคกโจด
หมูบาน บานโคกโจด
(สายทางไปทิศตะวันออก)
หมูที่ 8
หมูที่ 8 (สายทางไป
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ทิศตะวันออก)
ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,550.00 ตรม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. จํานวน
10 ทอน 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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
16 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
3,089,400
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ํา-บอพัก คสล.
ดอนโบสถ
พรอมวางทอระบายน้ํา- ภายในหมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา
หมูที่ 9
บอพัก คสล. ภายในหมูบาน หมูที่ 16-แยกบานกุดโบสถ หมูที่ 1
ตําบลกุดโบสถ
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
สายทางจากบาน
ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ดอนโบสถพัฒนา หมูที่ 16 ผิวจราจรไมนอยกวา 718.07 ตรม.
แยกบานกุดโบสถ หมูที่ 1 (หักพื้นที่ฝาบอ) พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
บอพัก คสล. ขนาด 0.84*0.84 ม.
จํานวน 24 บอ ยาวรวม 112.00 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ยาว 260.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,282.36 ตรม.
(หักพื้นที่ฝาบอ) พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
บอพัก คสล. ขนาด 0.84*0.84 ม.
จํานวน 25 บอ ยาวรวม 260.00 ม.
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
16
ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.50 ม.
(ตอ)
ยาว 360.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 2,318.13 ตรม.
(หักพื้นที่ฝาบอ) พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
บอพัก คสล. ขนาด 0.84*0.84 ม.
จํานวน 31 บอ ยาวรวม 325.00 ม.
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กุดโบสถ
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
17 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
875,300
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูบาน บานดอนโบสถ หมูที่ 9 เชื่อม
ดอนโบสถ
ภายในหมูบาน
บานดอนโบสถพัฒนา หมูที่ 16
หมูที่ 9
บานดอนโบสถ หมูที่ 9
หมูที่ 16-แยกบานกุดโบสถ หมูที่ 1
ตําบลกุดโบสถ
เชื่อมบานดอนโบสถพัฒนา สายทางขึ้นดงหัวนอนจากสะพานถึง
หมูที่ 16 สายทางขึ้น
เหมืองชลประทาน
ดงหัวนอนจากสะพาน
โดยการลงดินถมกวางเฉลี่ย 6.00 ม.
ถึงเหมืองชลประทาน
ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
และพื้นที่ไมนอยกวา 900.00 ตรม.
ปริมาณดินถม 180.00 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดทับแนน , ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกวาง 6.00 ม. ยาว 265.00 ม.
หนา 0.15 ม. และพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,590.00 ตรม. พรอมปาย
โครงการ 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
กอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
298,800
บาน
กองชาง
บานหนองรังกา หมูที่ 10 สายทางแยก
หนองรังกา
ถนนเสิงสาง-ประคํา เชื่อมทางเขา
หมูที่ 10
หมูบาน
ตําบลกุดโบสถ
โดยการลงหินคลุกกวาง 4.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม. หนา 0.10 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
4,800.00 ตรม. ปริมาณหินคลุก
480.00 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
18 โครงการกอสรางถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
บานหนองรังกา หมูที่ 10
สายทางแยกถนนเสิงสางประคํา เชื่อมทางเขา
หมูบาน
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
622,700
บาน
กองชาง
หมูบาน บานใหมโนนทอง หมูที่ 11
ใหมโนนทอง
สายทางหนาศาลาประชาคมเกา
หมูที่ 11
ขยายผิวจราจรกวาง ขางละ 1.25 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ยาวรวม 880.00 ม. หนา 0.15 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,100.00 ตรม. 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
19 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานใหมโนนทอง
หมูที่ 11 สายทางหนา
ศาลาประชาคมเกา
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
20 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
68,300
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูบาน บานใหมโนนทอง หมูที่ 11
ใหมโนนทอง
ภายในหมูบาน
สายทางตรงขามโรงเรียน
หมูที่ 11
บานใหมโนนทอง หมูที่ 11 บานเตาเหล็ก-ลุมปุก
ตําบลกุดโบสถ
สายทางตรงขามโรงเรียน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
บานเตาเหล็ก-ลุมปุก
39.00 ม. หนา 0.15 ม. และพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 156.00 ตรม.
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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
21 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
372,700
บาน
กองชาง
หินคลุกเพื่อการเกษตร
บานใหมโนนทอง หมูที่ 11
ใหมโนนทอง
บานใหมโนนทอง หมูที่ 11 สายทางไปบานหนองไผนอย
หมูที่ 11
สายทางไป
โดยการลงหินคลุกกวาง 4.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
บานหนองไผนอย
ยาว 1,500.00 ม. หนา 0.10 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
6,000.00 ตรม. ปริมาณหินคลุก
600.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน
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
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,167,900
บาน
กองชาง
ภายในหมูบาน บานดอนไร หมูที่ 12
บานดอนไร
สายทางไปบล็อค คสล.
หมูที่ 12
ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
ยาว 350.00 ม. หนา 0.15
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
2,100.00 ตรม. พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
จํานวน 9 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.04*1.04 ม. จํานวน 2 บอ
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
22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานดอนไร หมูที่ 12
สายทางไปบล็อค คสล.
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
วางทอระบายน้ํา คสล. -บอพัก คสล.
852,200
บาน
กองชาง
บานดอนไร หมูที่ 12 สายทางไป
บานดอนไร
บานหนองบัวแดง
หมูที่ 12
โดยการวางทอระบายน้ํา คสล.
ตําบลกุดโบสถ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.04*1.04 ม.
จํานวน 56 บอ ยาวรวม 610.00 ม.
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
23 โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. - บอพัก คสล.
บานดอนไร หมูที่ 12
สายทางไปบาน
หนองบัวแดง
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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 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
24 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
437,900
บาน
กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 14 สายทางรอบหมูบาน
หมูที่ 14
บานหนองบัวแดง หมูที่ 14 ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 ม.
ตําบลกุดโบสถ
สายทางรอบหมูบาน
ยาว 145.00 ม. หนา 0.15 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
725.00 ตรม. ไหลทางลูกรังกวางขางละ
0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 ม. จํานวน 2 จุด
รวม 20 ทอน ,บอพัก คสล. ขนาด
1.04*1.04 ม. จํานวน 4 บอ
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
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
603,200
บาน
กองชาง
ภายในหมูบาน บานเตาเหล็กทาชาง
เตาเหล็กทาชาง
หมูที่ 15 สายทางแยกทิศตะวันออก
หมูที่ 15
แยกที่ 2
ตําบลกุดโบสถ
ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 ม.
ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,050.00 ตรม. วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
จํานวน 10 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.04*1.04 ม. จํานวน 2 บอ
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
25 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานเตาเหล็กทาชาง
หมูที่ 15 สายทางแยกทิศ
ตะวันออกแยกที่ 2
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
วางทอระบายน้ํา คสล. - บอพัก คสล.
994,400
บาน
กองชาง
บานเตาเหล็กทาชาง หมูที่ 15
เตาเหล็กทาชาง
สายทางไปบานเสิงสาง
หมูที่ 15
โดยการวางทอระบายน้ํา คสล.
ตําบลกุดโบสถ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
พรอมบอพัก คสล. พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.04*1.04 ม. จํานวน 69 บอ
ยาวรวม 698.00 เมตร พรอมปาย
โครงการ 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
26 โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล.-บอพัก คสล.
บานเตาเหล็กทาชาง
หมูที่ 15 สายทางไปบาน
เสิงสาง
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
502,000
บาน
กองชาง
ภายในหมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา
ดอนโบสถพัฒนา
หมูที่ 16 สายทางจากคอนกรีตเดิมถึง
หมูที่ 16
ทางไปหนองตลาด
ตําบลกุดโบสถ
ขนาดผิวจราจร กวาง 4.50 ม.
ยาว 198.00 ม. หนา 0.15 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
891.00 ตรม. 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
27 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานดอนโบสถพัฒนา
หมูที่ 16 สายทางจาก
คอนกรีตเดิมถึงทางไป
หนองตลาด
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บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ และรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
หนวย พ.ศ.2558
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
538,000
บาน
กองชาง
ภายในหมูบาน บานดอนโบสถพัฒนา
หนองสนวนพัฒนา
หมูที่ 16 สายทางจากคอนกรีตเดิมถึง
หมูที่ 17
ทางไปหนองตลาด
ตําบลกุดโบสถ
ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม.
และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
930.00 ตรม. ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 ม. จํานวน 10 ทอน , บอพัก
คสล. ขนาด 0.84*0.84 ม. จํานวน 1 บอ
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
28 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
บานหนองสนวนพัฒนา
หมูที่ 17 สายทางแยก
ถนนกลางหมูบานไปทิศใต

23,265,600
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