(ร่าง)
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สานักงานปลัด อบต.

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วมที่สร้างกระบวนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การกระจายอานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้อง
ถ่ายโอนด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เพื่อกาหนดเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงได้ตระหนักถึงความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
- ประโยชน์ของการจัดทาแผนดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ (ผด.2)
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(ร่าง

ส่วนที่ 1
บทนา

แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาแผนดาเนินงาน ซึ่งแสดง
ถึงแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน และการ
จาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเพื่อเตรียมการพัฒนา
ในอนาคตให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องจัดทา
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิ ผลมากขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนและสั มฤทธิ์ผ ลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์เอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอืน่ จะเข้ามาดาเนินการใน
พื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการจังหวัด /
อาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน โดยพิจารณาจัดทาหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดโบสถ์ ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยแผนการดาเนินงานมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ นาร่างแผนการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์เพื่อประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบและตรวจสอบได้
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2561
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือที่ช่วยทาให้แนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
และทาให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการ
ดาเนินงานจึงมีความสาคัญ 5 ประการ คือ
(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน
(5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทาให้การดาเนินงานบรรลุ
จุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทาให้เกิดการประสานงานที่ดี
แผนการดาเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุป
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8
11.76
8,346,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3
4.41
1,650,000
รวม
11
16.18
9,996,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9
13.24
830,000
2.2 แผนงานการศึกษา
7
10.29
8,148,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข
5
7.35
850,000
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4
5.88
390,000
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6
8.82
730,000
2.7 แผนงานงบกลาง
5
7.35
19,158,100
รวม
36
52.94
30,106,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3
4.41
265,000
รวม
3
4.41
265,000

แบบ ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด
19.41
3.84
23.25

กองช่าง
กองช่าง

1.93
18.95
1.98

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

0.91
1.70
44.56
70.03

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

0.62
0.62

กองส่งเสริมการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้า
6.1 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิน้

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

3
3

4.41
4.41

250,000
250,000

0.58
0.58

กองส่งเสริมการเกษตร

4
11
15

5.88
11.00
22.06

620,000
1,755,000
2,375,000

1.44

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

5.52

68

100.00

42,992,100

100.00

5

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561

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
แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
3,553,000 บ้านสมบัติเจริญ
กองช่าง
หมูท่ ี่ 6 คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบัติเจริญ
บ้านโคกโจด
บ้านสมบัติเจริญ หมูท่ ี่ 6 - หมูท่ ี่ 6 –ไปบ้านโคกโจด หมูท่ ี่ 8
หมูท่ ี่ 8
ไปบ้านโคกโจด หมูท่ ี่ 8
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
ตาบลกุดโบสถ์
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
และพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
6,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
กาหนด

6

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านดอนโบสถ์ หมูท่ ี่ 9
(สายทางขึ้นเขาน้อย)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านดอนโบสถ์ หมูท่ ี่ 9 (สายทางขึ้น
เขาน้อย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา
0.15 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
619,000 บ้านดอนโบสถ์ กองช่าง
หมูท่ ี่ 9
ตาบลกุดโบสถ์

พ.ศ. 2561

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

ที่

7

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านเตาเหล็กท่าช้าง
หมูท่ ี่ 15 (ซอย 1)

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
689,000 บ้านเตาเหล็ก- กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
ท่าช้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ า้ น
หมูท่ ี่ 15
บ้านเตาเหล็กท่าช้าง
ตาบลกุดโบสถ์
หมูท่ ี่ 15 (ซอย 1) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
และพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,164.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 2 จุด
รวม 26 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์กาหนด

พ.ศ. 2561

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

ที่

8

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านท่าเยี่ยม หมูท่ ี่ 2
(ซอยกลางหมูบ่ า้ น)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านท่าเยี่ยม หมูท่ ี่ 2
(ซอยกลางหมูบ่ า้ น) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 248.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
และพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,116.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
โบสถ์กาหนด

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
664,000 บ้านท่าเยี่ยม
หมูท่ ี่ 2
ตาบลกุดโบสถ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ที่

9

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านสมบัติพัฒนา หมูท่ ี่ 13
(สายทางกลางหมูบ่ า้ น)

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
848,000 บ้านสมบัตพิ ฒั นา กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
หมูท่ ี่ 13
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ า้ น
ตาบลกุดโบสถ์
บ้านสมบัติพัฒนา หมูท่ ี่ 13
(สายทางกลางหมูบ่ า้ น) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 238.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
และพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,428.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จานวน 3 จุด
รวม 32 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์กาหนด

พ.ศ. 2561

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

ที่

10

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ า้ น
บ้านใหม่โนนทอง หมูท่ ี่ 11
(สายทางรอบหมูบ่ า้ น)

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
724,000 บ้านใหม่โนนทอง กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
หมูท่ ี่ 11
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ า้ น
ตาบลกุดโบสถ์
บ้านใหม่โนนทอง
หมูท่ ี่ 11 (สายทางรอบหมูบ่ า้ น) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว
270.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,215.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์กาหนด

พ.ศ. 2561

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

ที่

11

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

พ.ศ. 2561

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

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
808,000 บ้านดอนโบสถ์
กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
หมูท่ ี่ 9
คลุกเพื่อการเกษตร บ้าน
หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์
ตาบลกุดโบสถ์
ดอนโบสถ์ หมูท่ ี่ 9 (สายทาง หมูท่ ี่ 9 (สายทางซับม่วง-ไปอาเภอ
ซับม่วง-ไปอาเภอปะคา)
ปะคา) โดยการลงดินถมกว้าง 4.00
เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร และลงหินคลุกกว้าง
4.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และพื้นที่ผิว
จราจรไม่นอ้ ยกว่า 8,000.00 ตาราง
เมตร ปริมาณหินคลุก 800.00 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น,วางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร รวม 10 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดโบสถ์กาหนด

ที่

12

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
441,000 บ้านหนองลุมปุก๊ กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
หมูท่ ี่ 3
คลุกเพื่อการเกษตร บ้าน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุ
ตาบลกุดโบสถ์
หนองลุมปุก๊ หมูท่ ี่ 3 (สาย มปุก๊ หมูท่ ี่ 3 (สายทาง
ทางหนองส้มลม – ซับนก หนองส้มลม-ซับนกกระยาง) โดยการ
กระยาง)
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร
และลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ย
กว่า 4,000.00 ตารางเมตร ปริมาณ
หินคลุก 400.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์กาหนด

โครงการ

พ.ศ. 2561

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

ที่

13

8,346,000

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
250,000 พื้นที่ภายในเขต กองช่าง
ตาบลกุดโบสถ์

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาสต์
หมูบ่ า้ น ในเขตตาบล
สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ โฟโต้แสง ฯลฯ
กุดโบสถ์(วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าระบบต่างๆ
2 อุดหนุนโครงการขยายเขต อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าภายในหมูบ่ า้ น
ภายในหมูบ่ า้ น ภายในตาบลกุดโบสถ์
ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
เสิงสาง
3 อุดหนุนโครงการขยายเขต อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
การเกษตร ภายในตาบลกุดโบสถ์
ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
เสิงสาง

400,000

พื้นที่ภายในเขต
ตาบลกุดโบสถ์

กองช่าง

1,000,000 พื้นที่ภายในเขต
ตาบลกุดโบสถ์

กองช่าง

1,650,000

14

4 โครงการมหกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์
5 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
พื้นที่ตาบล
กุดโบสถ์

50,000

พื้นที่ตาบล
กุดโบสถ์

กองการศึกษาฯ

50,000

อาเภอเสิงสาง

กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1 โครงการสืบสานงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
โครงการสืบสานงานประเพณี
วันสงกรานต์
2 โครงการสืบสานงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา
3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานฉลองวันแห่งชัยชนะ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานฉลอง
ท้าวสุรนารี
ชัยชนะท้าวสุรนารี

กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 250,000 อบต.กุดโบสถ์ กองการศึกษาฯ
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
ตาบลกุดโบสถ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
60,000 อบต.กุดโบสถ์ กองการศึกษาฯ
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ
460,000
15

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
6 โครงการจัดหาวัสดุกีฬา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเพื่อ
100,000 อบต.กุดโบสถ์
ส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกกาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการแข่งขัน 20,000 อบต.กุดโบสถ์
ก่อนวัยเรียน
กีฬาเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ)
(อนุบาล 3 ขวบ)
ของ ศพด.อบต.
8 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการแข่งขัน 150,000 อบต.กุดโบสถ์
และเยาวชนต้านยาเสพติด กีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด
ตาบลกุดโบสถ์
ตาบลกุดโบสถ์
9 โครงการค่ายพุทธธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการ
100,000 อบต.กุดโบสถ์
นาชีวิต
ค่ายพุทธธรรมนาชีวิต
ตาบลกุดโบสถ์
370,000
830,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
80,000 ศพด. 4 แห่ง/
แห่งชาติ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ร.ร. ในพื้นที่
ตาบลกุดโบสถ์
2 โครงการศึกษาเรียนรู้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
60,000
ศพด. ของ
นอกสถานที่ของเด็กก่อน
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของ
อบต.กุดโบสถ์
วัยเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียนร่วมกับผู้ปกครองของ
ทั้ง 4 แห่ง
ของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์
ศพด.อบต.กุดโบสถ์
3 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็น
ศพด. ของ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด 1,127,000 อบต.กุดโบสถ์
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. ของ
จานวน 4 แห่ง
อบต.กุดโบสถ์
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด 100,000
ศพด. ของ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
อบต.กุดโบสถ์
ศพด. ของ อบต.กุดโบสถ์
จานวน 4 แห่ง
1,367,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในเขต อบต.กุดโบสถ์

5 อาหารเสริม (นม) ศพด.
ของ อบต.กุดโบสถ์

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด 357,000
เพื่อจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด
42,000
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสานักงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1,905,000
ให้แก่นกั เรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

สถานที่
ดาเนินการ
ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ์
จานวน 4 แห่ง
ศพด. ของ
อบต.กุดโบสถ์
จานวน 4 แห่ง
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ
จานวน 7 แห่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
กุดโบสถ์

ศพด. ของ กองการศึกษาฯ
อบต.กุดโบสถ์
จานวน 4 แห่ง

441,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ที่

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

2,745,000
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2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

6 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดโบสถ์
7 โครงการปรับปรุงลานเอนก
ประสงค์ระหว่างอาคาร
เรียนกับโรงอาหาร ศพด.
อบต.กุดโบสถ์ (บ้าน
เตาเหล็ก-ลุมปุก๊ )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้
แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดโบสถ์

งบประมาณ
(บาท)
3,976,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
60,000
ลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียนกับ
โรงอาหาร ศพด. อบต.กุดโบสถ์ (บ้าน
เตาเหล็ก-ลุมปุก๊ ) ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
112 ตารางเมตร

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ
เขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
กุดโบสถ์
ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ
กุดโบสถ์
(บ้านเตาเหล็กลุมปุก๊ )

พ.ศ. 2561

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

ที่

4,036,000
8,148,000
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หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
กอง
พื้นที่ในเขต
ตาบลกุดโบสถ์ สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
1 โครงการควบคุมและแก้ไข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม
300,000
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
และแก้ไขโรคไข้เลือดออก เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
2 โครงการกิจกรรม 5ส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม5ส 30,000
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทางานให้ดีขึ้น
3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ 30,000
ปัญหาเอดส์และการตั้ง
แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่
ครรภ์ไม่พร้อม
พร้อม
4 โครงการลดขยะต้นทาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดขยะ
90,000
สร้างจิตสานึกรักความ
ต้นทางสร้างจิตสานึกรักความสะอาด
สะอาด
5 โครงการจัดสถานที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 400,000
พักผ่อนหย่อนใจ
โครงการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

อบต.กุดโบสถ์

กอง
สาธารณสุขฯ

อบต.กุดโบสถ์

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
พื้นที่ในเขต
ตาบลกุดโบสถ์ สาธารณสุขฯ
กอง
พื้นที่ในเขต
ตาบลกุดโบสถ์ สาธารณสุขฯ

850,000
20

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
60,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
อุบตั ิเหตุทางถนน
โครงการป้องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
เพื่อลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
2 โครงการฝึกอบรมและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ทบทวนอาสาสมัคร
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(อปพร.) อบต.กุดโบสถ์
อบต.กุดโบสถ์
3 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หนีไฟและระงับอัคคีภยั ใน โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและ
สถานที่ราชการ สถาน
ระงับอัคคีภยั ในสถานที่ราชการ
ศึกษาในเขตพื้นที่ตาบล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลกุดโบสถ์
กุดโบสถ์
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินยั
วินยั จราจร
จราจร

250,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

50,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

30,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

390,000
390,000
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
260,000 อบต.กุดโบสถ์
ไทยห่างไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่าง
ยาเสพติด
2 โครงการพัฒนาสตรีและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
30,000 อบต.กุดโบสถ์
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
ของครอบครัว
เข้มแข็งของครอบครัว
3 โครงการวัยรุ่นวัยใสห่าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยรุ่นวัยใส
50,000 อบต.กุดโบสถ์
ไกลยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด
4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
100,000 อบต.กุดโบสถ์
ปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติด
5 โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง 160,000
พื้นที่ในเขต
โทรทัศน์วงจรปิดภายใน
โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ สาหรับ
ตาบลกุดโบสถ์
เขตตาบลกุดโบสถ์
ติดตั้งภายในเขตตาบลกุดโบสถ์ เพื่อ
ทดแทน/เปลี่ยน กลัองโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ชารุดบริเวณบ้านหนองสนวน หมูท่ ี่ 5
ตาบลกุดโบสถ์ จานวน 8 จุด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
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2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
6 โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง
130,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด
โทรทัศน์วงจรปิดภายใน
โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ สาหรับ
ที่ทาการองค์การบริหาร
ติดตั้งภายในบริเวณที่ทาการองค์การ
ส่วนตาบลกุดโบสถ์
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จานวน 8 จุด
730,000
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หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
พื้นที่ในเขต สานักงานปลัด
ตาบลกุดโบสถ์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
1 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้ซึ่งมี 14,246,400
สิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตรา
และหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนด
(จานวน 1,791 ราย จานวน 12 เดือน)
2 เบีย้ ยังชีพคนพิการ
จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพคนพิการให้กับผู้ซึ่งมี 3,456,000
สิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการ ในอัตรา
และหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนด
(จานวน 360 ราย จานวน 12 เดือน)
3 เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ให้กับผู้ซึ่ง 180,000
มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
ในอัตราและหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ
กาหนด(จานวน 30 ราย จานวน 12 เดือน)
4 เงินสารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็นหรือบรรเทาความ 1,005,700
เดือดร้อนของประชาชนตั้งไว้เพื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุและสาธารณภัย
ต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

พื้นที่ในเขต สานักงานปลัด
ตาบลกุดโบสถ์

พื้นที่ในเขต สานักงานปลัด
ตาบลกุดโบสถ์

พื้นที่ในเขต สานักงานปลัด
ตาบลกุดโบสถ์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานงบกลาง
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 270,000
พื้นที่ในเขต สานักงานปลัด
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตาบลกุดโบสถ์
หรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น
19,158,100
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อเป็นค่าใช้ในการดาเนินงานโครงการ 100,000 อบต.กุดโบสถ์ กองส่งเสริม
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการ การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตร
เกษตรและแหล่งน้า)
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 100,000 อบต.กุดโบสถ์ กองส่งเสริม
ระยะสั้น
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น
การเกษตร
อาชีพทาขนม อาชีพการถนอมอาหาร
งานฝีมือ อาชีพอื่นๆ ที่ประชาชนมีความ
สนใจ ฯลฯ
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
30,000 อบต.กุดโบสถ์ กองส่งเสริม
เกี่ยวกับการบารุงรักษา/
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
การเกษตร
ซ่อมแซมเครื่องจักรทาง
บารุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องจักรทางการ
การเกษตร
เกษตร
4 โครงการส่งเสริมการใช้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินงาน
35,000 อบต.กุดโบสถ์ กองส่งเสริม
เทคโนโลยีผลผลิตทางการ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลผลิต
การเกษตร
เกษตร "ปุย๋ สั่งตัด" เพื่อ
ทางการเกษตร "ปุย๋ สั่งตัด" เพื่อประสิทธิ
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว/ ภาพการผลิตข้าว/มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
265,000
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 โครงการอันเนือ่ งมาจาก
ดาเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุน
100,000
พื้นที่ในเขต กองส่งเสริม
พระราชดาริของพระบาท โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ตาบลกุดโบสถ์ การเกษตร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯและ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ
2 โครงการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
50,000
พืน้ ที่ในเขต กองส่งเสริม
โครงการสร้างฝายชะลอน้า
ตาบลกุดโบสถ์ การเกษตร
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สช.)

100,000

พื้นที่ในเขต
ตาบลกุดโบสถ์

กองส่งเสริม
การเกษตร

250,000
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หน่วยงาน
พ.ศ.2560
สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
500,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1 การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินการ
ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น
(กรณีครบวาระและแทน
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ตาแหน่งว่าง)
การดารงตาแหน่ง/แทนตาแหน่งว่าง
หรือกรณีอื่นๆ
2 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวที
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ของประชาชนในการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมูบ่ า้ น/ตาบล
3 โครงการสริมสร้างความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้ง

30,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

50,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
4 โครงการ อบต.สัญจร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร
40,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด
เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน เช่น
การชาระภาษี ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
การเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ในหมูบ่ า้ น ตาบลฯลฯ
620,000
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2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
3 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
4 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18
มีนาคมของทุกปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
730,000 อบต.กุดโบสถ์
100,000
80,000
20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

สานักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
60,000 กองสาธารณสุขฯ
อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

20,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

30,000

อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด

พ.ศ. 2561
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1,080,000

พ.ศ.2560

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1 โครงการพัฒนาความรู้
เพื่อเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ
ความสามารถให้แก่
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
บุคลากร
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร สมาชิก ส.อบต.

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

5 โครงการฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
ของผู้นาชุมชนตาบล
กุดโบสถ์
6 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ของ อบต.กุดโบสถ์
7 โครงการจัดทาวารสารและ
แผ่นพิมพ์รายงานแสดงผล
การปฏิบตั ิงาน
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและ
พัสดุ
9 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน
พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 400,000 อบต.กุดโบสถ์ สานักงานปลัด
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการ
ของผู้นาชุมชนตาบลกุดโบสถ์

พ.ศ. 2561

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

ที่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ ของ อบต.กุดโบสถ์

20,000

อบต.กุดโบสถ์

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงาน
แสดงผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ

120,000 อบต.กุดโบสถ์

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

100,000 อบต.กุดโบสถ์

25,000

กองคลัง

31

665,000

อบต.กุดโบสถ์ กองคลัง

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

10 โครงการประชาสัมพันธ์การ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสียภาษีเพื่อประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อประสิทธิ
การจัดเก็บรายได้
ภาพการจัดเก็บรายได้

5,000

อบต.กุดโบสถ์

กองคลัง

11 โครงการประหยัดพลังงาน

5,000

อบต.กุดโบสถ์

กองคลัง

ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประหยัดพลังงาน

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม

เม.ย.

สถานที่

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ที่

10,000
1,755,000
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร)

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน
ขนาด 4 ฟุต จานวน 3 หลัง

20,000

อบต.กุดโบสถ์

กองคลัง

3 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า)

เพื่อจัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า ระบบดิจิตอล
ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 14 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

10,000

อบต.กุดโบสถ์

กองคลัง

หมวด/ประเภท

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
20,000 อบต.กุดโบสถ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักงานปลัด

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

1 คุรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(จัดซื้อไฟรางบนหลังคา
รถยนต์พร้อมอุปกรณ์
(สัญญานไฟวับวาบ))

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจัดซื้อไฟรางบนหลังคารถยนต์
(สัญญาณไฟวับวาบ) 12 V LED
ขนาด 100 w. พร้อมลาโพง
ไมค์โครโฟน และอุปกรณ์

ที่

แบบ ผด.02

36

หมวด/ประเภท

4 คุรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(จัดซื้อเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง)

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
150,000 อบต.กุดโบสถ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ตามสาย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.กุดโบสถ์ จานวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย
- พาวเวอร์มิกซ์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
300 วัตต์ จานวน 4 เครื่อง
- ลาโพง 2 ทาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
6 นิว้ จานวน 20 ตู้
- ลาโพงปากฮอร์น ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 8x11 นิว้ จานวน 8 ใบ
- ขาไมค์ตั้งพื้น จานวน 4 ตัว
- ขาไมค์ตั้งโต๊ะ จานวน 4 ตัว
- สายลาโพง
- อุปกรณ์ติดตั้ง (ราง - ท่อ
เดินสายลาโพง สายสัญญาณเสียง)
พร้อมติดตั้ง ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

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

ที่

ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
***********************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนดาเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕61 เพื่อนาไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รายละเอีย ดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โ หลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kutbot.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
(นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

