บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๑. ภายใตยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
คมนาคมขนสงดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
๒. กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
๓. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
๔. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

๑ ซอมแซมหรือบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง ซอมแซมหรือบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง ม.๓-๖
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

๒ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคม
ไฟฟาแสงสวาง

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

อุดหนุนการไฟฟาอําเภอสูงเนินเพื่อขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓ การติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ
ม. ๓-๖ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

๔ การปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ การปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการทุพลภาพ สลักใด ๕ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา
ทุพลภาพ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร
และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได ลดรายจาย
๒. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
๓. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค
๔. สงเสริมประชาชน/ครัวเรือนในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-

-

-

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชน พัฒนาคนทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น การสังคมสงเคราะห สวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานสุขภาพอนามัย
ดานการศึกษา ดานการกีฬาและนันทนาการ และดานการทองเที่ยว ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพ นําไปสูชุมชนที่เขมแข็งและนาอยู สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
ไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานการสังคมสงเคราะห สวัสดิการชุมชน
๒. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๔. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
๕. การพัฒนาและสิ่งเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
๖. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ การปองกันโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรในการปองกันโรคไขเลือดออก
และวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา หมูที่ ๓-๖
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๒ กองทุนชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสูงเนินในการชวยเหลือ
ผูติดเชื้อ HIV
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๓ สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข

สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ของหมูบาน หมูที่ ๓-๖
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๔ การจัดนิทรรศการงานประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
งานรัฐพิธีงานพิธีทางศาสนา ประกวดแขงขัน วันสงกรานต วันลอยกระทง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๕ การแขงขันกีฬาประชาชนภายในตําบลกุดจิก เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาประชาชน
ภายในตําบล
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๖ โครงการอบรมจริยธรรม

สนับสนุนการจัดการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกเด็ก นักเรียน เยาวชน ผูนําชุมชนและประชาชน
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๗ โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน

สนับสนุนและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูปกครองกับเด็กนักเรียนการจัดการประชุมผูปกครอง
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๘ การจัดหาวัสดุ อุปกรณกีฬาสําหรับประชาชน จัดหาวัสดุ-อุปกรณกีฬาใหแตละหมูบานเพื่อสงเสริม
ใหเด็ก เยาวชนและประชาชนหางไกลยาเสพติด
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๙ โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลศูนญพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
และเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสลักใด
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานสลักใด
งบประมาณ ๔๙๘,๖๘๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๑๐ โครงการ อบต.คัพป ๒๕๕๔

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

รวมกับองคการปกครองงสวนทองถิ่นอื่นจัดการ
แขงขันกีฬา อบต.คัพ ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑๑ โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอสูงเนิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
สนับสนุนอําเภอสูงเนินจัดงานรัฐพิธี

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๑๒ โครงการอาหารกลางวันเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลศูนญพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
และเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสลักใด
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานสลักใด
งบประมาณ ๗๑๒,๔๐๐ บาท
๑๓ โครงการจัดงานประเพณีกินเขาค่ําของ
อําเภอสูงเนิน

สนับสนุนการจัดงานประเพณีกินเขาค่ําของอําเภอ
สูงเนิน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๔ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท
๑๕ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๑๖ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑๗ โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
๑ ครั้ง
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๑๘ โครงการบรรพชาหมูภาคฤดูรอน

การบรรพชาหมูภาคฤดูรอน จํานวน ๔๐ คน

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๙ โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๒๐ โครงการสงเสริมเพื่อถายทอดวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น

สงเสริมเพื่อถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๒๑ โครงการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
๒๒ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๓ โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําศูนยพัฒนา ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๒๔ โครงการสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
สงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๕ โครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับ ศูนยพัฒนา จัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๒๖ โครงการสงเสริมเด็กเรียนดีแตมีฐานะยากจน สงเสริมเด็กเรียนดีแตมีฐานะยากจน

กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๗ โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชันย

ชวยเหลือซอมแซมบานผูยากไร
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

๔. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
๒. สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค.
๓. การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย

๒ โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสูงเนิน
กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด
ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
งบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท
ดําเนินการแกไขปญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน
งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๓ โครงการปลูกหยาแฝกตามโครงการพระราชดําริปลูกหยาแฝกตามโครงการพระราชดําริ

กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔ โครงการรักษสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ

การอนุรักษสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

๕. ภายใตยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก และรักษาความสงบเรียบรอยชุมชนใหมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดอบายมุข
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
๑. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานความมั่นคงและความปลอดภัยโดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร .) ใหทํางานอยางมีคุณภาพ
๓. การรณรงคและสงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง ปลอดอบายมุข
๔. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

อุดหนุนอําเภอสูงเนินในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๒ โครงการฝกอบรมและฝกทบทวน อปพร.

การฝกอบรมและฝกทบทวน อปพร.

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล

กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สวนการ
ศึกษาฯ

๖. ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ และสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของสงเสริมประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ใหบรรลุ แนวทาง
การดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐและสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานดานตางๆ
๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๓. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
๔. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
๕. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

๒ โครงการ อบต.พบประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
การฝกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด
ขาราชการ พนักงานฯ และประชาชน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนในพื้นที่
๑ ครั้ง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓-๖ กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาด อ.สูงเนิน
ของกิ่งกาชาด อ.สูงเนิน
๑ ครั้ง
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

๔ โครงการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ อบต.
อบต. โดยหนวยงานภายนอก ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๕ โครงการจัดเก็บภาษีประจําป 2554

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีประจําป ๒๕๕๔

พื้นที่
หนวย
ป งบประมาณ ๒๕๕๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
บาน หมู ตําบล อําเภอ ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายเหตุ
ฝาย / กอง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
กุดจิก สูงเนิน สวนการคลัง

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖ อุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา ในการปรับปรุงและจัดวางผังเมืองนครราชสีมา ในการปรับปรุงและจัดวางผังเมือง
รวมจังหวัดนครราชสีมา
รวมจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๑๐๙,๐๗๐ บาท

กุดจิก สูงเนิน สวนโยธา

งยิ่ง ดาน

