
 
 
 

      ส่วนที่  3 
    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       ไปสู่การปฏิบัติ



 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

- บริหารทั่วไป - บริหารทั่วไป 
- บริหารงานคลัง 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- เคหะและชุมชน 
 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ 
  สังคม 
- กองช่าง 
 

อบต.กุดน้อย 

2 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

- บริหารชุมชนและสังคม 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ 

- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- งบกลาง 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ   
  สังคม 
 

อบต.กุดน้อย 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

- บริหารชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน 
 

- กองช่าง 
 

อบต.กุดน้อย 

4 ด้านการพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

- บริหารชุมชนและสังคม - การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 

- กองการศึกษา 
 

อบต.กุดน้อย 

5 การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
 

- บริหารชุมชนและสังคม - การเกษตร 
 

- ส านักงานปลัด อบต.กุดน้อย 

6 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- บริหารชุมชนและ 
  สังคม 

- สาธารณสุข 
- การเกษตร 
 

- ส านักงานปลัด 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 

อบต.กุดน้อย 

7 ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- บริหารทั่วไป - การรักษาความสงบ 
  ภายใน 

- ส านักงานปลัด อบต.กุดน้อย 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 9  แผนงาน 6  ส านัก  

 
 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 



  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
    บุคลากร 
    ๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
    1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

 
 

53 
7 

 
 

2,940,000 
110,000 

 
 

57 
7 

 
 

3,305,000 
110,000 

 
 

56 
7 

 
 

3,005,000 
110,000 

 
 

63 
7 

 
 

4,735,000 
110,000 

 
 

56 
7 

 
 

3,005,000 
110,000 

 
 

285 
35 

 
 

16,990,000 
550,000 

รวม 60 3,050,000 64 3,415,000 63 3,115,000 70 4,845,000 63 3,115,000 320 17,540,000 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
    ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
    ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
25 
53 
16 

 
8,799,320 
2,339,820 

13,992,840 

 
32 
54 
17 

 
9,196,620 
2,399,820 

14,147,840 

 
32 
59 
17 

 
9,196,620 
2,526,620 

14,147,840 

 
38 
54 
23 

 
13,726,620 
2,399,820 

14,397,840 

 
32 
13 
17 

 
9,196,620 
2,120,000 

14,147,840 

 
159 
233 
90 

 
50,115,800 
11,786,080 
70,834,200 

รวม 94 25,131,980 103 25,744,280 108 25,871,080 115 30,524,280 62 25,464,460 482 132,736,080 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
    ๓.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
34 

 
11,098,000 

 
84 

 
28,287,500 

 
81 

 
30,843,600 

 
124 

 
34,388,600 

 
74 

 
25,710,600 

 
397 

 
130,328,300 

รวม 34 11,098,000 84 28,287,500 81 30,843,600 124 34,388,600 74 25,710,600 397 130,328,300 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต   
     ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1  แผนงานการศึกษา   

 
 

11 

 
 

940,000 

 
 

13 

 
 

1,040,000 

 
 

14 

 
 

1,250,000 

 
 

15 

 
 

1,300,000 

 
 

12 

 
 

1,150,000 

 
 

65 

 
 

5,680,000 

รวม 11 940,000 13 1,040,000 14 1,250,000 15 1,300,000 12 1,150,000 65 5,680,000 

 
 
                                                                                          

แบบ  ผ. 01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

                        องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561  ป ี2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
    5.๑  แผนงานการเกษตร 

 
13 

 
11,500,000 

 
13 

 
11,500,000 

 
13 

 
11,500,000 

 
15 

 
11,700,000 

 
13 

 
11,500,000 

 
67 

 
57,700,000 

รวม 13 11,500,000 13 11,500,000 13 11,500,000 15 11,700,000 13 11,500,000 67 57,700,000 
๖  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    6.1  แผนงานสาธารณสุข 
    6.2  แผนงานการเกษตร 

 
 

9 
3 

 
 

920,000 
360,000 

 
 

9 
3 

 
 

920,000 
360,000 

 
 

11 
3 

 
 

970,000 
360,000 

 
 

16 
3 

 
 

1,390,000 
360,000 

 
 

11 
3 

 
 

970,000 
360,000 

 
 

56 
15 

 
 

5,170,000 
1,800,000 

รวม 12 1,280,000 12 1,280,000 14 1,330,000 19 1,750,000 14 1,330,000 71 6,970,000 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สิน 
    7.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    7.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 

10 
5 

 
 

655,000 
280,000 

 
 

10 
5 

 
 

655,000 
280,000 

 
 

10 
5 

 
 

655,000 
280,000 

 
 

19 
5 

 
 

1,337,000 
280,000 

 
 

11 
5 

 
 

977,000 
480,000 

 
 

60 
25 

 
 

4,279,000 
1,400,000 

รวม 15 935,000 15 935,000 15 935,000 24 1,617,000 16 1,257,000 85 5,679,000 

รวมท้ังสิ้น 239 53,934,980 304 72,201,780 308 74,844,680 382 86,124,880 254 69,527,060 1,487 356,633,380 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพธิีกร 
มืออาชีพต าบลกุดน้อย 

เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนให้เป็นพิธีกรใน 

งานส าคัญตา่งๆ 

การอบรมให้ความรู้
พิธกีรประจ าหมู่บ้าน 

   10,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนมีพิธกีร 
สามารถด าเนินงาน 

พิธีต่างๆ ได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา         

หมู่ที่  4 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

 
การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ

ขยายแหล่งน้ า 

   500,000  1 แห่ง ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว  

หมู่ที่  6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

   ๒๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ     
ขยายสระน้ าประปา   

หมู่ที่ 12 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว 

หมู่ที่  13 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา    

หมู่ที่ 13 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ 
หอกระจายข่าว  

หมู่ที ่ 14 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการขยายเสียงไร้สาย     
(อบต.)ภายในต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต. โดยการ
ประชาสัมพันธ ์

เสียงไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพได้รับ

บริการทีท่ั่วถึง 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 14 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

9 โครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ

ต าบล 

เพื่อน าข้อมลูจาก
ประชาชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความต้องการ 

และพัฒนาต าบลกุดน้อย 

จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน

และระดับต าบล 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

10  โครงการ 
อบต.พบประชาชน 

เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนนอกพื้นที ่

 

ประชาชนรับบริการ
นอกสถานทีแ่ละมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

100000 100000 100000 100000 100000 1  คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ส านักงาน   

อบต.กุดน้อย 

การปรับปรุง  
อบต.กุดน้อย ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์         
อบต.กุดน้อย  

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง 
 

ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความ

ประทับใจ 

ส านักปลัด 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอบรมและ
ศึกษา ดูงานเพือ่พฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกพนักงานส่วน

ต าบลลูกจ้าง พนักงาน
จ้างและ 

ผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพการ
ให้บริการประชาชน 

 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก 
พนักงานสว่นต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

มีทัศนวิสัยใหม่ๆ ในการ
พัฒนา 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน

ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

และผู้น าชุมชนมี 
ประสิทธิในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

13 ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
อบต. 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพขอ้มูล
ข่าวสารของ อบต. โดย
การประชาสัมพันธ์เพิ่ม 
เติมอีกหน่ึงชอ่งทาง 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการกอ่สร้าง 
โรงจอดรถ 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบริเวณ

ส านักงาน 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  
จ านวน  1  หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 หลัง สะดวกและมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองชา่ง 

 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน

เรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาลการ

ป้องกันการ
ปราบปรามทุจริต

ประพฤติมิชอบและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิ สภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง   

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

16 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ

พนักงานและคณะ
ผู้บริหาร 

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลัก
พระพทุธศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล
และพนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมและ

จริยธรรม  พัฒนา
ตนเองให้มีจิต

สาธารณะ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ

หลักธรรมปลูก
จิตส านึก

พระพทุธศาสนา 
 มีทัศนคติ ค่านิยม 
ความซ่ือสัตย์ต่อ

องค์กรต่อการท างาน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง
สามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได ้

ส านักปลัด 

18 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
แก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต  

ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ไม่กระท า

ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์

ซับซ้อน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 70 

บุคลากร  เกิด
จิตส านึกที่ดีใน
การต่อตา้นการ

ทุจริตและ
ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตาม
หลักประมวล

จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย” 

เพื่อเป็นเคร่ืองมอืก ากับ
ความประพฤตขิอง

ข้าราชการที่ไมโ่ปร่งใส 
ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี องค์กรเป็นที่ยอม 
รับมีความน่าเชื่อถือ 
ความม่ันใจให้แก่
ผู้รับบริการและ
ประชาชน  มี
มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

ส านักปลัด 

20 โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่

บุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูฝังจิตส านึก 
และค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแก่
บุคลากร 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

การพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนเองให้มี

จิตสาธารณะ 
กระท าความดี 

รู้จักการให้  การ
เสียสละและการ
บ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมความรู้
ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเ้ป็นตัวอย่างประจ า

ศูนย์เรียนรู้ตาม  
โครงการ อันเน่ือง 

 มาจากพระราชด าร ิ
ศูนย์สาธิตเกษตร

ผสมผสาน  ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กุดน้อยมีความรู้ความ
เข้าใจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เขา้ร่วมอบรม
สามารถปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ด าเนินการอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

ส านกัปลัด 

22 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อสรา้งความโปร่งใส 
ในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความพึง
พอใจในการได้รับ
บริการสาธารณะ

ทัดเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ส านักปลัด 

23 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง  ต่อตา้นการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มีการประกาศเจตจ านง
การต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหาร  และ

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ อปท. 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

ประกาศฯ  
และ

แผนปฏิบัติฯ  
อย่างน้อย 3 

ฉบับ 

การบริหาร
ราชการมีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรได ้

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีรูปแบบ  
ขั้นตอนการปฏิบัตทิี่
ถูกตอ้งและโปร่งใส 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบริหารบุคคล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหารงาน
บุคคลมีความ

โปร่งใส  สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าทีไ่ด ้

ส านักปลัด 

25 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย  

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  

หัวหน้าส่วนราชการ 

การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัตขิอง 
ผู้บริการทกุระดับ 

นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มอบหมาย

งานให้ปลัดฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การจัดท า
ค าสั่ง 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

26 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพื่อใหก้ารบริหารงาน
บุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส 

ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

2  คร้ัง/ป ี มีการพิจารณา
เงินเดือนที่โปร่งใส  

เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  
กองคลัง  มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ  ประกาศ   
และหนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งทกุ
ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดท าขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีกิดความ   

คุ้มค่ามี 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

ส านักปลัด 

28 กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการ

บริการประชาชนเพือ่ให้
เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

การสร้างความโปร่งใสใน 
การบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนอย่าง

ทัดเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

การให้บริการทุกสว่น
ราชการในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริการ
สาธารณะให้
ประชาชน ไม่
เลือกปฏิบัติ  

และประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

ส านักปลัด 

29 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

การปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการบริการให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ 

การให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง/ป ี การให้บริการ
สาธารณะมี
ความโปร่งใส  

และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลด
ขั้นตอนในการบริการ

ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ราชการที่เขา้

รับบริการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและมี

ความพึงพอใจใน
การติดต่อขอรับ

บริการ 

ส านักปลัด 

31 มาตรการการมอบ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ

เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ 

อนุมัติ อนุญาต สั่ง   
และขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

32 มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุด
น้อย 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ

อ านาจ  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะมีขวัญ
ก าลังใจในการ

บ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคม และ

เป็นบุคคล
ต้นแบบที่ด ี

ส านักปลัด 

34 กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคลหน่วย 
งานองค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรม 
ของ  อบต. 

เพื่อยกย่องชูเกียรติ  แก่
บุคคลหน่วยงาน ให้

ตระหนักการปฏิบัติงาน 
ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

บุคคล หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี บุคคล หน่วยงาน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขวญั

ก าลังใจในการ 
บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อสังคมและเป็น  
บุคคลต้นแบบที่ดี 

ส านักปลัด 

35 มาตรการจัดท าขอ้ตกลง
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้หน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติราชการ 

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหาร
ราชการเพือ่ให้

เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

เพื่อสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

เป็นไปอย่างถกูต้อง
และโปร่งใส 

ส านักปลัด 

37 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้
ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ก ากับ ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อให้เป็นมาตรการ
จัดการกรณีได้รับทราบ

หรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
การทุจริตที่

ลดลง 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มี
ความโปร่งใส 

ป้องกันการทุจริต 
ตามหลักการ
บริหารกิจการ

บ้าน 
เมืองที่ด ี

ส านักปลัด 

38 มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ผู้ร้องเรียน 

จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ   

ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
ได้รับการ
ร้องเรียน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอน  
ตามระเบียบหลัก 
เกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง

อย่างถกูต้อง 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 กิจกรรม 
“การจัดท าขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติราชการของ  
อบต.กุดน้อย” 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติราช 
การตามข้อตกลง การ
ปฏิบัติราชการเป็นไป 
ตามกรอบและแนว

ทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การประเมิน
การปฏิบัติ 
ราชการ 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

ส านักปลัด 

40 การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ประชาชน 

ศึกษา ค้นคว้า 
ได้อย่างทั่วถึง 

การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่

เข้ารับ
บริการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ของราชการเพื่อให้
บริการประชาชนที่

ถูกตอ้งและ
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

41 มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้อง เรียน

กรณีบุคคล ภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

เพื่อสรา้งจิตส านึกใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล  
ยึดหมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของ

การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อปอ้งกันพนักงาน
ส่วนต าบลมิให้ท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ร้อยละเรื่อง
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที ่

ที่ทุจริตและ 
ประพฤต ิ
มิชอบ 

พนักงานสว่น
ต าบลปฏิบัติงาน 

ถูกตอ้งและ
โปร่งใสปราศจาก
เรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสทิธิในการ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ข้อมูลที่ถกูต้อง 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

43 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ

หลากหลาย 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่
เข้าถึงง่ายหลากหลาย   

และสะดวก 

ข้อมูลประเภทต่างๆ   
ที่เผยแพร่ต่อประชาชน

ในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนข้อมูล
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

44 การจัดท าคู่มือ
ประชาชน 

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการขอรับ
บริการของประชาชน 

 

การจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนและน าไปใช้

ในการให้บริการ
ประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผู้เข้ารับ
บริการ 

การอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 

45 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดแุละ

ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

การเผยแพร่ขอ้มูล การ
ประชาสัมพันธก์ารปฏิบัต ิ
งานด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน  ให้

ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนภายใน
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มี
การตรวจสอบได้ 
เพื่อลดการทุจริต

และ 
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง 

สื่อต่างๆ 

รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธท์ี่

หลากหลาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สื่อที่
ประชาชน

ได้รับ 

ประชาชนได้
รับทราบเข้าใจถึง
บทบาท ภารกิจ
ในสื่อเอกสาร

ประชาสัมพันธท์ี่
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

47 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่

หลากหลาย 

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่ที่

หลากหลายและ
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

48 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที ่

รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์จากประชาชนใน

พื้นที ่

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สอดส่องดแูลใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อเป็นชอ่งทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน หรือรับ

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน 

มีช่องทางและก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการใน

การร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ประชาชนได้
รับทราบขั้นตอน 

กระบวนการ 
และแสดงความ

คิดเห็นผ่าน
ช่องทางในการ

รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักปลัด 

50 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทกุข์
ทราบ 

เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการเร่ือง 

ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข ์
ทุกราย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักปลัด 

51 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาอบต.กุด

น้อย 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของเทศบาลและ

ตัวแทนประชาชนจาก
ทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การจัดท าแผน
ที่เกิด

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา
ใช้แนวทางการ

พัฒนาด้วยความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส 

สุจริต 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอบต.กุด

น้อย 

เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการได้

อย่างถกูต้องตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้า
รับผิดชอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ 
ปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลดีขึ้น 

การปฏิบัติงาน
เกิด

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

53 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับองค์กร 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักปลัด 

54 มาตรการการจัด
รายงานการควบคุม

ภายในของแตล่ะส่วน
ราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม

ระเบียบ และถกูต้อง 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อใหก้ารควบคุมภาย 
ในเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในมี
ความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

56 กิจกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี

บทบาทในการ
ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ  ติดตามและ

ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร 

การตรวจสอบ การ
ติดตามการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ
ตรวจสอบ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจบทบาท 

หน้าที่การตรวจ 
สอบการปฏิบัต ิ

งานของฝา่ยบริหาร
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

57 มาตรการเฝา้ระวังการ
ทุจริตโดยภาคประชาชน 

สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกันเฝ้า 

ระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจ
สามารถ

ตรวจสอบการ 
คอรับชั่นได ้

ส านักปลัด 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณี 

เห็นการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนสว่น
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในพื้นที ่
ต าบลกุดน้อย 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

การเฝา้ระวังป้อง
ปรามการทุจริตไม่

เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

59 มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ย
ด้านการป้องกันการ

ทุจริต 

เพื่อสรา้งแกนน า แนว
ร่วมและเครือขา่ยใน 

การรักษาผลประโยชน์
ของทอ้งถิ่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี ทุกภาคส่วนมี
ความรู้ก่อให้เกิด
จิตส านึกและ

ตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริต 

ส านักปลัด 

60 ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อเป็นการเถิดพระ
เกียรติรัชกาลที่ 10 

และแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูลตอ่

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ

ปวงชนชาวไทย 

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 - รัชกาลท่ี  10 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
  ราชชนนีพันปีหลวง 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
  พัชรสุธาพิมลลกัษณ์ 
  พระบรมราชินี 
 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 ซุ้ม ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการจัดต้ัง     
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้จัดต้ังสถานทีก่ลางศูนย์

ปฏิบัติการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีคิ้ว 

 10,000 10,000 10,000 10,000 1  
คร้ัง/ป ี

ประชาชนรับ
ความสะดวกใน
การติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลอื

จากองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

62 โครงการ                
วันท้องถิ่นไทย 

 

เพื่อจัดกิจกรรมร าลึก
ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

การจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18  
มีนาคม  ของทุกปี 

 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
 คร้ัง/ป ี

ประชาชนได้เขา้ร่วม
และร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ   

ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

ส านักปลัด 

63 โครงการ               
จัดซ้ือที่ดิน  
หมู่ที่  12 

เพื่อขยายบ่อน้ าเพือ่
การอุปโภคลบริโภค 

การจัดซ้ือที่ดิน  300,000    1 
 แห่ง 

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นน้ าพอเพียง

ต่อการ 
อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการ          
ฝึกอบรมสัมมนา 

การฝกึอบรมสัมมนา
หรือการฝกึอบรม

สัมมนาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอื่นๆ ของ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้ง ถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
คร้ัง/ป ี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้และสามารถ
น ามาพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

 

เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึงพอใจ 
 

กองการ
คลัง 

 
2 กิจกรรมการพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหา
พัสด ุ

การปรับปรุง การวาง 
แผนในกระบวนการจัด 
หาพัสดเุพือ่เป็นข้อมูลให้

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ข้อมูลที่
ประชาชน

ได้รับ 
 

กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์

กับประชาชน 

ส่วนการ
คลัง 

3 โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้าน 

การจัดซ้ือ–จัดจ้าง 

การจัดซ้ือ - จัดจ้าง
โปร่งใสประชาชน

สามารถตรวจสอบได ้

การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ทางด้านการ

ประชาสัมพันธ ์

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนการ
เผยแพร่

ข้อมูลจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

การจัดหาพัสดุเป็น 
ไปอย่างโปร่ง

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้จริง 

ส่วนการ
คลัง 

4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ

การจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผา่น
การประชาคม) ในการมี

ส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การตรวจรับ
งานจ้าง 

ประชาชนตระหนัก 
ถึงสิทธ ิหน้าทีแ่ละ

บทบาทในการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบ

ของหน่วยงาน 
ท้องถิ่นของตนเอง 

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให ้

ประชาชนได้รับทราบ 

การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่ามีความ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การพัฒนาการ
บริหารด้าน

การเงินการคลัง
และงบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการ
คลัง 

6 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

เพื่อกรรมการตรวจการ
จ้างท าหน้าที่ถกูต้อง
สอดคล้องกับระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อบรม 1 
คร้ัง/ป ี

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างท า
หน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถกูต้อง 

ส่วนการ
คลัง 

7 มาตรการการจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

เพื่อปอ้งกันการทุจริตใน
ด้านทีเกี่ยวขอ้งกับ

งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพธิีกร 
มืออาชีพต าบลกุดน้อย 

เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนให้เป็นพิธีกรใน 

งานส าคัญตา่งๆ 

การอบรมให้ความรู้
พิธกีรประจ าหมู่บ้าน 

   10,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนมีพิธกีร 
สามารถด าเนินงาน 

พิธีต่างๆ ได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา         

หมู่ที่  4 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

 
การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ

ขยายแหล่งน้ า 

   500,000  1 แห่ง ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว  

หมู่ที่  6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

   ๒๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ     
ขยายสระน้ าประปา   

หมู่ที่ 12 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว 

หมู่ที่  13 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา    

หมู่ที่ 13 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ 
หอกระจายข่าว  

หมู่ที ่ 14 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการขยายเสียงไร้สาย     
(อบต.)ภายในต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต. โดยการ
ประชาสัมพันธ ์

เสียงไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพได้รับ

บริการทีท่ั่วถึง 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 14 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

9 โครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ

ต าบล 

เพื่อน าข้อมลูจาก
ประชาชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความต้องการ 

และพัฒนาต าบลกุดน้อย 

จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน

และระดับต าบล 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

10  โครงการ 
อบต.พบประชาชน 

เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนนอกพื้นที ่

 

ประชาชนรับบริการ
นอกสถานทีแ่ละมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

100000 100000 100000 100000 100000 1  คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ส านักงาน   

อบต.กุดน้อย 

การปรับปรุง  
อบต.กุดน้อย ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์         
อบต.กุดน้อย  

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง 
 

ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความ

ประทับใจ 

ส านักปลัด 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอบรมและ
ศึกษา ดูงานเพือ่พฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกพนักงานส่วน

ต าบลลูกจ้าง พนักงาน
จ้างและ 

ผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพการ
ให้บริการประชาชน 

 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก 
พนักงานสว่นต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

มีทัศนวิสัยใหม่ๆ ในการ
พัฒนา 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน

ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

และผู้น าชุมชนมี 
ประสิทธิในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

13 ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
อบต. 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพขอ้มูล
ข่าวสารของ อบต. โดย
การประชาสัมพันธ์เพิ่ม 
เติมอีกหน่ึงชอ่งทาง 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการกอ่สร้าง 
โรงจอดรถ 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบริเวณ

ส านักงาน 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  
จ านวน  1  หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 หลัง สะดวกและมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองชา่ง 

 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน

เรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาลการ

ป้องกันการ
ปราบปรามทุจริต

ประพฤติมิชอบและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิ สภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง   

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

16 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ

พนักงานและคณะ
ผู้บริหาร 

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลัก
พระพทุธศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล
และพนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมและ

จริยธรรม  พัฒนา
ตนเองให้มีจิต

สาธารณะ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ

หลักธรรมปลูก
จิตส านึก

พระพทุธศาสนา 
 มีทัศนคติ ค่านิยม 
ความซ่ือสัตย์ต่อ

องค์กรต่อการท างาน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง
สามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได ้

ส านักปลัด 

18 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
แก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต  

ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ไม่กระท า

ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์

ซับซ้อน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 70 

บุคลากร  เกิด
จิตส านึกที่ดีใน
การต่อตา้นการ

ทุจริตและ
ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตาม
หลักประมวล

จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย” 

เพื่อเป็นเคร่ืองมอืก ากับ
ความประพฤตขิอง

ข้าราชการที่ไมโ่ปร่งใส 
ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี องค์กรเป็นที่ยอม 
รับมีความน่าเชื่อถือ 
ความม่ันใจให้แก่
ผู้รับบริการและ
ประชาชน  มี
มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

ส านักปลัด 

20 โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่

บุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูฝังจิตส านึก 
และค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแก่
บุคลากร 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

การพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนเองให้มี

จิตสาธารณะ 
กระท าความดี 

รู้จักการให้  การ
เสียสละและการ
บ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมความรู้
ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเ้ป็นตัวอย่างประจ า

ศูนย์เรียนรู้ตาม  
โครงการ อันเน่ือง 

 มาจากพระราชด าร ิ
ศูนย์สาธิตเกษตร

ผสมผสาน  ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กุดน้อยมีความรู้ความ
เข้าใจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เขา้ร่วมอบรม
สามารถปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ด าเนินการอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

ส านกัปลัด 

22 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อสรา้งความโปร่งใส 
ในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความพึง
พอใจในการได้รับ
บริการสาธารณะ

ทัดเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ส านักปลัด 

23 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง  ต่อตา้นการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มีการประกาศเจตจ านง
การต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหาร  และ

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ อปท. 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

ประกาศฯ  
และ

แผนปฏิบัติฯ  
อย่างน้อย 3 

ฉบับ 

การบริหาร
ราชการมีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรได ้

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีรูปแบบ  
ขั้นตอนการปฏิบัตทิี่
ถูกตอ้งและโปร่งใส 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบริหารบุคคล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหารงาน
บุคคลมีความ

โปร่งใส  สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าทีไ่ด ้

ส านักปลัด 

25 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย  

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  

หัวหน้าส่วนราชการ 

การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัตขิอง 
ผู้บริการทกุระดับ 

นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มอบหมาย

งานให้ปลัดฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การจัดท า
ค าสั่ง 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

26 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพื่อใหก้ารบริหารงาน
บุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส 

ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

2  คร้ัง/ป ี มีการพิจารณา
เงินเดือนที่โปร่งใส  

เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  
กองคลัง  มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ  ประกาศ   
และหนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งทกุ
ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดท าขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีกิดความ   

คุ้มค่ามี 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

ส านักปลัด 

28 กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการ

บริการประชาชนเพือ่ให้
เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

การสร้างความโปร่งใสใน 
การบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนอย่าง

ทัดเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

การให้บริการทุกสว่น
ราชการในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริการ
สาธารณะให้
ประชาชน ไม่
เลือกปฏิบัติ  

และประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

ส านักปลัด 

29 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

การปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการบริการให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ 

การให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง/ป ี การให้บริการ
สาธารณะมี
ความโปร่งใส  

และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลด
ขั้นตอนในการบริการ

ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ราชการที่เขา้

รับบริการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและมี

ความพึงพอใจใน
การติดต่อขอรับ

บริการ 

ส านักปลัด 

31 มาตรการการมอบ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ

เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ 

อนุมัติ อนุญาต สั่ง   
และขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

32 มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุด
น้อย 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ

อ านาจ  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะมีขวัญ
ก าลังใจในการ

บ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคม และ

เป็นบุคคล
ต้นแบบที่ด ี

ส านักปลัด 

34 กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคลหน่วย 
งานองค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรม 
ของ  อบต. 

เพื่อยกย่องชูเกียรติ  แก่
บุคคลหน่วยงาน ให้

ตระหนักการปฏิบัติงาน 
ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

บุคคล หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี บุคคล หน่วยงาน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขวญั

ก าลังใจในการ 
บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อสังคมและเป็น  
บุคคลต้นแบบที่ดี 

ส านักปลัด 

35 มาตรการจัดท าขอ้ตกลง
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้หน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติราชการ 

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหาร
ราชการเพือ่ให้

เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

เพื่อสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

เป็นไปอย่างถกูต้อง
และโปร่งใส 

ส านักปลัด 

37 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้
ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ก ากับ ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อให้เป็นมาตรการ
จัดการกรณีได้รับทราบ

หรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
การทุจริตที่

ลดลง 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มี
ความโปร่งใส 

ป้องกันการทุจริต 
ตามหลักการ
บริหารกิจการ

บ้าน 
เมืองที่ด ี

ส านักปลัด 

38 มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ผู้ร้องเรียน 

จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ   

ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
ได้รับการ
ร้องเรียน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอน  
ตามระเบียบหลัก 
เกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง

อย่างถกูต้อง 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 กิจกรรม 
“การจัดท าขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติราชการของ  
อบต.กุดน้อย” 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติราช 
การตามข้อตกลง การ
ปฏิบัติราชการเป็นไป 
ตามกรอบและแนว

ทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การประเมิน
การปฏิบัติ 
ราชการ 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

ส านักปลัด 

40 การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ประชาชน 

ศึกษา ค้นคว้า 
ได้อย่างทั่วถึง 

การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่

เข้ารับ
บริการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ของราชการเพื่อให้
บริการประชาชนที่

ถูกตอ้งและ
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

41 มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้อง เรียน

กรณีบุคคล ภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

เพื่อสรา้งจิตส านึกใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล  
ยึดหมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของ

การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อปอ้งกันพนักงาน
ส่วนต าบลมิให้ท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ร้อยละเรื่อง
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที ่

ที่ทุจริตและ 
ประพฤต ิ
มิชอบ 

พนักงานสว่น
ต าบลปฏิบัติงาน 

ถูกตอ้งและ
โปร่งใสปราศจาก
เรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสทิธิในการ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ข้อมูลที่ถกูต้อง 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

43 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ

หลากหลาย 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่
เข้าถึงง่ายหลากหลาย   

และสะดวก 

ข้อมูลประเภทต่างๆ   
ที่เผยแพร่ต่อประชาชน

ในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนข้อมูล
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

44 การจัดท าคู่มือ
ประชาชน 

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการขอรับ
บริการของประชาชน 

 

การจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนและน าไปใช้

ในการให้บริการ
ประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผู้เข้ารับ
บริการ 

การอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 

45 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดแุละ

ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

การเผยแพร่ขอ้มูล การ
ประชาสัมพันธก์ารปฏิบัต ิ
งานด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน  ให้

ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนภายใน
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มี
การตรวจสอบได้ 
เพื่อลดการทุจริต

และ 
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง 

สื่อต่างๆ 

รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธท์ี่

หลากหลาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สื่อที่
ประชาชน

ได้รับ 

ประชาชนได้
รับทราบเข้าใจถึง
บทบาท ภารกิจ
ในสื่อเอกสาร

ประชาสัมพันธท์ี่
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

47 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่

หลากหลาย 

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่ที่

หลากหลายและ
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

48 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที ่

รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์จากประชาชนใน

พื้นที ่

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สอดส่องดแูลใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อเป็นชอ่งทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน หรือรับ

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน 

มีช่องทางและก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการใน

การร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ประชาชนได้
รับทราบขั้นตอน 

กระบวนการ 
และแสดงความ

คิดเห็นผ่าน
ช่องทางในการ

รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักปลัด 

50 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทกุข์
ทราบ 

เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการเร่ือง 

ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข ์
ทุกราย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักปลัด 

51 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาอบต.กุด

น้อย 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของเทศบาลและ

ตัวแทนประชาชนจาก
ทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การจัดท าแผน
ที่เกิด

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา
ใช้แนวทางการ

พัฒนาด้วยความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส 

สุจริต 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอบต.กุด

น้อย 

เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการได้

อย่างถกูต้องตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้า
รับผิดชอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ 
ปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลดีขึ้น 

การปฏิบัติงาน
เกิด

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

53 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับองค์กร 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักปลัด 

54 มาตรการการจัด
รายงานการควบคุม

ภายในของแตล่ะส่วน
ราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม

ระเบียบ และถกูต้อง 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อใหก้ารควบคุมภาย 
ในเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในมี
ความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

56 กิจกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี

บทบาทในการ
ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ  ติดตามและ

ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร 

การตรวจสอบ การ
ติดตามการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ
ตรวจสอบ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจบทบาท 

หน้าที่การตรวจ 
สอบการปฏิบัต ิ

งานของฝา่ยบริหาร
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

57 มาตรการเฝา้ระวังการ
ทุจริตโดยภาคประชาชน 

สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกันเฝ้า 

ระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจ
สามารถ

ตรวจสอบการ 
คอรับชั่นได ้

ส านักปลัด 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณี 

เห็นการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนสว่น
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในพื้นที ่
ต าบลกุดน้อย 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

การเฝา้ระวังป้อง
ปรามการทุจริตไม่

เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

59 มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ย
ด้านการป้องกันการ

ทุจริต 

เพื่อสรา้งแกนน า แนว
ร่วมและเครือขา่ยใน 

การรักษาผลประโยชน์
ของทอ้งถิ่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี ทุกภาคส่วนมี
ความรู้ก่อให้เกิด
จิตส านึกและ

ตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริต 

ส านักปลัด 

60 ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อเป็นการเถิดพระ
เกียรติรัชกาลที่ 10 

และแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูลตอ่

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ

ปวงชนชาวไทย 

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 - รัชกาลท่ี  10 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
  ราชชนนีพันปีหลวง 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
  พัชรสุธาพิมลลกัษณ์ 
  พระบรมราชินี 
 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 ซุ้ม ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการจัดต้ัง     
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้จัดต้ังสถานทีก่ลางศูนย์

ปฏิบัติการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีคิ้ว 

 10,000 10,000 10,000 10,000 1  
คร้ัง/ป ี

ประชาชนรับ
ความสะดวกใน
การติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลอื

จากองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

62 โครงการ                
วันท้องถิ่นไทย 

 

เพื่อจัดกิจกรรมร าลึก
ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

การจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18  
มีนาคม  ของทุกปี 

 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
 คร้ัง/ป ี

ประชาชนได้เขา้ร่วม
และร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ   

ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

ส านักปลัด 

63 โครงการ               
จัดซ้ือที่ดิน  
หมู่ที่  12 

เพื่อขยายบ่อน้ าเพือ่
การอุปโภคลบริโภค 

การจัดซ้ือที่ดิน  300,000    1 
 แห่ง 

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นน้ าพอเพียง

ต่อการ 
อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการ          
ฝึกอบรมสัมมนา 

การฝกึอบรมสัมมนา
หรือการฝกึอบรม

สัมมนาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอื่นๆ ของ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้ง ถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
คร้ัง/ป ี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้และสามารถ
น ามาพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

 

เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึงพอใจ 
 

กองการ
คลัง 

 
2 กิจกรรมการพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหา
พัสด ุ

การปรับปรุง การวาง 
แผนในกระบวนการจัด 
หาพัสดเุพือ่เป็นข้อมูลให้

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ข้อมูลที่
ประชาชน

ได้รับ 
 

กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์

กับประชาชน 

ส่วนการ
คลัง 

3 โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้าน 

การจัดซ้ือ–จัดจ้าง 

การจัดซ้ือ - จัดจ้าง
โปร่งใสประชาชน

สามารถตรวจสอบได ้

การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ทางด้านการ

ประชาสัมพันธ ์

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนการ
เผยแพร่

ข้อมูลจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

การจัดหาพัสดุเป็น 
ไปอย่างโปร่ง

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้จริง 

ส่วนการ
คลัง 

4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ

การจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผา่น
การประชาคม) ในการมี

ส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การตรวจรับ
งานจ้าง 

ประชาชนตระหนัก 
ถึงสิทธ ิหน้าทีแ่ละ

บทบาทในการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบ

ของหน่วยงาน 
ท้องถิ่นของตนเอง 

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให ้

ประชาชนได้รับทราบ 

การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่ามีความ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การพัฒนาการ
บริหารด้าน

การเงินการคลัง
และงบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการ
คลัง 

6 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

เพื่อกรรมการตรวจการ
จ้างท าหน้าที่ถกูต้อง
สอดคล้องกับระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อบรม 1 
คร้ัง/ป ี

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างท า
หน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถกูต้อง 

ส่วนการ
คลัง 

7 มาตรการการจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

เพื่อปอ้งกันการทุจริตใน
ด้านทีเกี่ยวขอ้งกับ

งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพธิีกร 
มืออาชีพต าบลกุดน้อย 

เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนให้เป็นพิธีกรใน 

งานส าคัญตา่งๆ 

การอบรมให้ความรู้
พิธกีรประจ าหมู่บ้าน 

   10,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนมีพิธกีร 
สามารถด าเนินงาน 

พิธีต่างๆ ได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา         

หมู่ที่  4 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

 
การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ

ขยายแหล่งน้ า 

   500,000  1 แห่ง ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว  

หมู่ที่  6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

   ๒๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ     
ขยายสระน้ าประปา   

หมู่ที่ 12 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว 

หมู่ที่  13 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ      
ขยายสระน้ าประปา    

หมู่ที่ 13 

เพื่อขยายสระ
น้ าประปา กักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

การจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายแหล่งน้ า 

 

   500,000 
 

 1 แห่ง 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ 
หอกระจายข่าว  

หมู่ที ่ 14 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

ของผู้ใหญ่บา้น 

ก่อสร้างหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน 

 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 1 แห่ง 
 
 

ประชาชน
สามารถด ารงชีวิต

ได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการขยายเสียงไร้สาย     
(อบต.)ภายในต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต. โดยการ
ประชาสัมพันธ ์

เสียงไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพได้รับ

บริการทีท่ั่วถึง 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 14 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

9 โครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ

ต าบล 

เพื่อน าข้อมลูจาก
ประชาชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความต้องการ 

และพัฒนาต าบลกุดน้อย 

จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน

และระดับต าบล 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนพึง
พอใจในการ

ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัด 
 

10  โครงการ 
อบต.พบประชาชน 

เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนนอกพื้นที ่

 

ประชาชนรับบริการ
นอกสถานทีแ่ละมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

100000 100000 100000 100000 100000 1  คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ส านักงาน   

อบต.กุดน้อย 

การปรับปรุง  
อบต.กุดน้อย ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์         
อบต.กุดน้อย  

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง 
 

ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความ

ประทับใจ 

ส านักปลัด 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอบรมและ
ศึกษา ดูงานเพือ่พฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกพนักงานส่วน

ต าบลลูกจ้าง พนักงาน
จ้างและ 

ผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพการ
ให้บริการประชาชน 

 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก 
พนักงานสว่นต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

มีทัศนวิสัยใหม่ๆ ในการ
พัฒนา 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน

ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

และผู้น าชุมชนมี 
ประสิทธิในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

13 ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
อบต. 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพขอ้มูล
ข่าวสารของ อบต. โดย
การประชาสัมพันธ์เพิ่ม 
เติมอีกหน่ึงชอ่งทาง 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการกอ่สร้าง 
โรงจอดรถ 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบริเวณ

ส านักงาน 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  
จ านวน  1  หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 หลัง สะดวกและมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองชา่ง 

 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน

เรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาลการ

ป้องกันการ
ปราบปรามทุจริต

ประพฤติมิชอบและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิ สภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง   

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

16 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ

พนักงานและคณะ
ผู้บริหาร 

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลัก
พระพทุธศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล
และพนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมและ

จริยธรรม  พัฒนา
ตนเองให้มีจิต

สาธารณะ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้กับ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ

หลักธรรมปลูก
จิตส านึก

พระพทุธศาสนา 
 มีทัศนคติ ค่านิยม 
ความซ่ือสัตย์ต่อ

องค์กรต่อการท างาน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง
สามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได ้

ส านักปลัด 

18 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
แก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต  

ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ไม่กระท า

ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์

ซับซ้อน 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล

และ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 70 

บุคลากร  เกิด
จิตส านึกที่ดีใน
การต่อตา้นการ

ทุจริตและ
ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตาม
หลักประมวล

จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย” 

เพื่อเป็นเคร่ืองมอืก ากับ
ความประพฤตขิอง

ข้าราชการที่ไมโ่ปร่งใส 
ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี องค์กรเป็นที่ยอม 
รับมีความน่าเชื่อถือ 
ความม่ันใจให้แก่
ผู้รับบริการและ
ประชาชน  มี
มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

ส านักปลัด 

20 โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่

บุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปลกูฝังจิตส านึก 
และค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแก่
บุคลากร 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานสว่นต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

มีความรู้ความเขา้ใจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

การพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนเองให้มี

จิตสาธารณะ 
กระท าความดี 

รู้จักการให้  การ
เสียสละและการ
บ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมความรู้
ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเ้ป็นตัวอย่างประจ า

ศูนย์เรียนรู้ตาม  
โครงการ อันเน่ือง 

 มาจากพระราชด าร ิ
ศูนย์สาธิตเกษตร

ผสมผสาน  ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กุดน้อยมีความรู้ความ
เข้าใจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เขา้ร่วมอบรม
สามารถปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ด าเนินการอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

ส านกัปลัด 

22 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อสรา้งความโปร่งใส 
ในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความพึง
พอใจในการได้รับ
บริการสาธารณะ

ทัดเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ส านักปลัด 

23 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง  ต่อตา้นการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มีการประกาศเจตจ านง
การต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหาร  และ

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ อปท. 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

ประกาศฯ  
และ

แผนปฏิบัติฯ  
อย่างน้อย 3 

ฉบับ 

การบริหาร
ราชการมีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรได ้

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีรูปแบบ  
ขั้นตอนการปฏิบัตทิี่
ถูกตอ้งและโปร่งใส 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบริหารบุคคล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหารงาน
บุคคลมีความ

โปร่งใส  สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าทีไ่ด ้

ส านักปลัด 

25 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย  

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  

หัวหน้าส่วนราชการ 

การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัตขิอง 
ผู้บริการทกุระดับ 

นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มอบหมาย

งานให้ปลัดฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การจัดท า
ค าสั่ง 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

26 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพื่อใหก้ารบริหารงาน
บุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส 

ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

2  คร้ัง/ป ี มีการพิจารณา
เงินเดือนที่โปร่งใส  

เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  
กองคลัง  มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ  ประกาศ   
และหนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งทกุ
ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดท าขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีกิดความ   

คุ้มค่ามี 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

ส านักปลัด 

28 กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการ

บริการประชาชนเพือ่ให้
เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

การสร้างความโปร่งใสใน 
การบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนอย่าง

ทัดเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

การให้บริการทุกสว่น
ราชการในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริการ
สาธารณะให้
ประชาชน ไม่
เลือกปฏิบัติ  

และประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

ส านักปลัด 

29 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

การปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการบริการให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ 

การให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง/ป ี การให้บริการ
สาธารณะมี
ความโปร่งใส  

และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลด
ขั้นตอนในการบริการ

ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ราชการที่เขา้

รับบริการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและมี

ความพึงพอใจใน
การติดต่อขอรับ

บริการ 

ส านักปลัด 

31 มาตรการการมอบ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ

เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ 

อนุมัติ อนุญาต สั่ง   
และขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

32 มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุด
น้อย 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การมอบ

อ านาจ  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดฯ 
รองปลัด หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1  คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

 
 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะมีขวัญ
ก าลังใจในการ

บ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคม และ

เป็นบุคคล
ต้นแบบที่ด ี

ส านักปลัด 

34 กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคลหน่วย 
งานองค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรม 
ของ  อบต. 

เพื่อยกย่องชูเกียรติ  แก่
บุคคลหน่วยงาน ให้

ตระหนักการปฏิบัติงาน 
ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

บุคคล หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี บุคคล หน่วยงาน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขวญั

ก าลังใจในการ 
บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อสังคมและเป็น  
บุคคลต้นแบบที่ดี 

ส านักปลัด 

35 มาตรการจัดท าขอ้ตกลง
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้หน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติราชการ 

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การบริหาร
ราชการเพือ่ให้

เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

เพื่อสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

เป็นไปอย่างถกูต้อง
และโปร่งใส 

ส านักปลัด 

37 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้
ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ก ากับ ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กุดน้อย 

เพื่อให้เป็นมาตรการ
จัดการกรณีได้รับทราบ

หรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
การทุจริตที่

ลดลง 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มี
ความโปร่งใส 

ป้องกันการทุจริต 
ตามหลักการ
บริหารกิจการ

บ้าน 
เมืองที่ด ี

ส านักปลัด 

38 มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ผู้ร้องเรียน 

จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ   

ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
ได้รับการ
ร้องเรียน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอน  
ตามระเบียบหลัก 
เกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง

อย่างถกูต้อง 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 กิจกรรม 
“การจัดท าขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติราชการของ  
อบต.กุดน้อย” 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติราช 
การตามข้อตกลง การ
ปฏิบัติราชการเป็นไป 
ตามกรอบและแนว

ทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการตอ่

ผู้บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การประเมิน
การปฏิบัติ 
ราชการ 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

ส านักปลัด 

40 การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ประชาชน 

ศึกษา ค้นคว้า 
ได้อย่างทั่วถึง 

การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่

เข้ารับ
บริการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ของราชการเพื่อให้
บริการประชาชนที่

ถูกตอ้งและ
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

41 มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งร้อง เรียน

กรณีบุคคล ภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

เพื่อสรา้งจิตส านึกใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล  
ยึดหมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของ

การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อปอ้งกันพนักงาน
ส่วนต าบลมิให้ท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ร้อยละเรื่อง
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที ่

ที่ทุจริตและ 
ประพฤต ิ
มิชอบ 

พนักงานสว่น
ต าบลปฏิบัติงาน 

ถูกตอ้งและ
โปร่งใสปราศจาก
เรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสทิธิในการ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ข้อมูลที่ถกูต้อง 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

43 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ

หลากหลาย 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่
เข้าถึงง่ายหลากหลาย   

และสะดวก 

ข้อมูลประเภทต่างๆ   
ที่เผยแพร่ต่อประชาชน

ในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนข้อมูล
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมลู

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

44 การจัดท าคู่มือ
ประชาชน 

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการขอรับ
บริการของประชาชน 

 

การจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนและน าไปใช้

ในการให้บริการ
ประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผู้เข้ารับ
บริการ 

การอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 

45 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดแุละ

ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

การเผยแพร่ขอ้มูล การ
ประชาสัมพันธก์ารปฏิบัต ิ
งานด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน  ให้

ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนภายใน
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มี
การตรวจสอบได้ 
เพื่อลดการทุจริต

และ 
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง 

สื่อต่างๆ 

รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธท์ี่

หลากหลาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สื่อที่
ประชาชน

ได้รับ 

ประชาชนได้
รับทราบเข้าใจถึง
บทบาท ภารกิจ
ในสื่อเอกสาร

ประชาสัมพันธท์ี่
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

47 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่

หลากหลาย 

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่ที่

หลากหลายและ
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 

48 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที ่

รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์จากประชาชนใน

พื้นที ่

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สอดส่องดแูลใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อเป็นชอ่งทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน หรือรับ

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน 

มีช่องทางและก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการใน

การร้องเรียน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ประชาชนได้
รับทราบขั้นตอน 

กระบวนการ 
และแสดงความ

คิดเห็นผ่าน
ช่องทางในการ

รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักปลัด 

50 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทกุข์
ทราบ 

เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการเร่ือง 

ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข ์
ทุกราย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักปลัด 

51 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาอบต.กุด

น้อย 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของเทศบาลและ

ตัวแทนประชาชนจาก
ทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

การจัดท าแผน
ที่เกิด

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา
ใช้แนวทางการ

พัฒนาด้วยความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส 

สุจริต 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอบต.กุด

น้อย 

เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการได้

อย่างถกูต้องตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้า
รับผิดชอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ 
ปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลดีขึ้น 

การปฏิบัติงาน
เกิด

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

53 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับองค์กร 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักปลัด 

54 มาตรการการจัด
รายงานการควบคุม

ภายในของแตล่ะส่วน
ราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด

น้อย 

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม

ระเบียบ และถกูต้อง 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลงานใน 
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อใหก้ารควบคุมภาย 
ในเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในมี
ความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

56 กิจกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี

บทบาทในการ
ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ  ติดตามและ

ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร 

การตรวจสอบ การ
ติดตามการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ผลการ
ตรวจสอบ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจบทบาท 

หน้าที่การตรวจ 
สอบการปฏิบัต ิ

งานของฝา่ยบริหาร
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

57 มาตรการเฝา้ระวังการ
ทุจริตโดยภาคประชาชน 

สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกันเฝ้า 

ระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจ
สามารถ

ตรวจสอบการ 
คอรับชั่นได ้

ส านักปลัด 

 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณี 

เห็นการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนสว่น
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในพื้นที ่
ต าบลกุดน้อย 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

การเฝา้ระวังป้อง
ปรามการทุจริตไม่

เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

59 มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ย
ด้านการป้องกันการ

ทุจริต 

เพื่อสรา้งแกนน า แนว
ร่วมและเครือขา่ยใน 

การรักษาผลประโยชน์
ของทอ้งถิ่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี ทุกภาคส่วนมี
ความรู้ก่อให้เกิด
จิตส านึกและ

ตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริต 

ส านักปลัด 

60 ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อเป็นการเถิดพระ
เกียรติรัชกาลที่ 10 

และแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูลตอ่

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ

ปวงชนชาวไทย 

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 - รัชกาลท่ี  10 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
  ราชชนนีพันปีหลวง 
 - สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
  พัชรสุธาพิมลลกัษณ์ 
  พระบรมราชินี 
 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 ซุ้ม ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการจัดต้ัง     
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้จัดต้ังสถานทีก่ลางศูนย์

ปฏิบัติการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีคิ้ว 

 10,000 10,000 10,000 10,000 1  
คร้ัง/ป ี

ประชาชนรับ
ความสะดวกใน
การติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลอื

จากองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

62 โครงการ                
วันท้องถิ่นไทย 

 

เพื่อจัดกิจกรรมร าลึก
ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

การจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18  
มีนาคม  ของทุกปี 

 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
 คร้ัง/ป ี

ประชาชนได้เขา้ร่วม
และร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ   

ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว            
รัชกาลที่  5 

ส านักปลัด 

63 โครงการ               
จัดซ้ือที่ดิน  
หมู่ที่  12 

เพื่อขยายบ่อน้ าเพือ่
การอุปโภคลบริโภค 

การจัดซ้ือที่ดิน  300,000    1 
 แห่ง 

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นน้ าพอเพียง

ต่อการ 
อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการ          
ฝึกอบรมสัมมนา 

การฝกึอบรมสัมมนา
หรือการฝกึอบรม

สัมมนาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอื่นๆ ของ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้ง ถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
คร้ัง/ป ี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้และสามารถ
น ามาพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

 

เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ป ี
 

ประชาชนพึงพอใจ 
 

กองการ
คลัง 

 
2 กิจกรรมการพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหา
พัสด ุ

การปรับปรุง การวาง 
แผนในกระบวนการจัด 
หาพัสดเุพือ่เป็นข้อมูลให้

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ข้อมูลที่
ประชาชน

ได้รับ 
 

กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์

กับประชาชน 

ส่วนการ
คลัง 

3 โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้าน 

การจัดซ้ือ–จัดจ้าง 

การจัดซ้ือ - จัดจ้าง
โปร่งใสประชาชน

สามารถตรวจสอบได ้

การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ทางด้านการ

ประชาสัมพันธ ์

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนการ
เผยแพร่

ข้อมูลจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

การจัดหาพัสดุเป็น 
ไปอย่างโปร่ง

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้จริง 

ส่วนการ
คลัง 

4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ

การจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผา่น
การประชาคม) ในการมี

ส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

การตรวจรับ
งานจ้าง 

ประชาชนตระหนัก 
ถึงสิทธ ิหน้าทีแ่ละ

บทบาทในการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบ

ของหน่วยงาน 
ท้องถิ่นของตนเอง 

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

    ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา 
        ๑.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให ้

ประชาชนได้รับทราบ 

การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่ามีความ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การพัฒนาการ
บริหารด้าน

การเงินการคลัง
และงบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการ
คลัง 

6 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

เพื่อกรรมการตรวจการ
จ้างท าหน้าที่ถกูต้อง
สอดคล้องกับระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อบรม 1 
คร้ัง/ป ี

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างท า
หน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถกูต้อง 

ส่วนการ
คลัง 

7 มาตรการการจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

เพื่อปอ้งกันการทุจริตใน
ด้านทีเกี่ยวขอ้งกับ

งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

1 คร้ัง/ป ี การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ส่วนการ
คลัง 

 
 
 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างสวน
สุขภาพ  พร้อมเคร่ือง
ออกก าลังกายต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกายมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

ทุกเพศทกุวัย 

สวนสุขภาพพร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

ประจ าหมู่บ้าน 
 

   1,400,000 
 

 14 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริม
อุปกรณ์ดนตรีพื้นบ้าน   

หมู่ที ่ 1 

มีอุปกรณ์ดนตรีเพื่อใช้
ในงานต่างๆ 

 

อุปกรณ์ดนตรีต่างๆ 
 

   30,000 
 

 1  แห่ง 
 
 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการกอ่สร้างศูนย์       
เรียนรู้เพื่อการศึกษา     

หมู่ที ่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
มูลข่าวสารหาความรู้

ในเรื่องต่างๆ 

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

 

   2,800,000 
 

 1  แห่ง 
 

ประชาชนมีการ
พัฒนาดา้น

ความรู้มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการ 
ปรับปรุงสนามกีฬา   

หมู่ที ่ 8,13 

เพื่อให้สนามกีฬาได้
มาตรฐานเยาวชน

ได้มาออกก าลังกาย 

สนามกีฬาบ้านหัวสระ     
หมู่ที่ 8 

 

   50,000 
 

 1  แห่ง 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียน

พรพทิยาคม   
หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มที ่

 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนพรพิทยา

คม 
 

   50,000 
 

 1  แห่ง 
 

เด็กเลก็ได้รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ  ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตาข่าย
เหล็กป้องกันอันตราย
บริเวณสนามฟุตบอล 

หมู่ที่ 14 
 

เพื่อปอ้งกันอันตราย
จาก   ลูกฟุตบอล
ไม่ให้โดนอาคาร
โรงเรียนและ

บ้านเรือนประชาชน 

ตาข่ายเหลก็เพื่อ
ป้องกันลูกฟุตบอล 

 

   200,000 
 

 1  แห่ง 
 

อาคาร 
บ้านเรือนของ
ประชาชนไม่ได้
รับความเสียหาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

7 โครงการกอ่สร้างศูนย์     
พัฒนาเดก็เลก็ต าบล     

กุดน้อย 

เพื่อเพิ่มจ านวนศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ให้
เหมาะสมกับการ

บริการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็     
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง เด็กเลก็ได้รับ
การพัฒนาอย่าง

ทั่วถึง 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 

ต าบลกุดน้อย  
ทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได ้   
ออกก าลังกายมี
ร่างกายแข็งแรง 

มีอุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพดแีละ

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัวให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้าน   งานครัว(ที่

นอนเด็ก) ให้กับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

จัดซ้ือชุดที่นอนส าหรับ  
เด็กเลก็ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 2 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกอยา่ง

ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการประชาชนกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ความรู้เด็กให้
เข้าใจและเข้าถึง

ประชาคมอาเซียน 

เด็กได้รับความรู้ดา้น
ประชาคมอาเซียน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1  คร้ัง/
ปี 

เด็กได้รับโอกาสใน
การศึกษาประชาคม

อาเซียนอย่าง 
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก 
 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
เด็กในด้านต่างๆ 

 

เด็กได้รับความรู้ในด้าน
ต่างๆ 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 2 ศูนย์ 
 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางร่างกายที่สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

12 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและ

เสริมสร้างก าลังใจ 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

 

เด็กเลก็มีพัฒนาการ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่

สมวัย 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

208000 208000 208000 208000 1 คร้ัง/ป ี
 

เด็กเลก็มีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ครูผู้ดแูล

เด็ก 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ครูผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ 
 

208000 208000 208000 208000 208000 1 คร้ัง/ป ี
 
 

เด็กเลก็มีพัฒนาการ
ทางมาขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ 
 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเดก็เลก็และ

เด็กนักเรียน 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน
อย่างทัว่ถึง 

208000 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1  แห่ง 
 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางร่างกายที่สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอุดหนุนวัสดุ
และ ครุภัณฑ์ทางการ

ศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในเขต  

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีประสิทธภิาพ 

 

วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

208000 208000 208000 208000 2  แห่ง 
 

เด็กเลก็มี
พัฒนาการ

ทางการเรียนรู้ดี
ขึ้น 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันใหแ้ก่
โรงเรียนภายในต าบล

กุดน้อย 
 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเดก็เลก็และ

เด็กนักเรียน 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน
อย่างทัว่ถึง 

 

๑,๘๙๖,๐๐๐ ๑,๘๙๖,๐๐๐ ๑,๘๙๖,๐๐๐ ๑,๘๙๖,๐๐๐ ๑,๘๙๖,๐๐๐ 
 

5  
โรงเรียน 

 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมี

พัฒนาการทาง
ร่างกายที่สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริมนมให้แก่ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ 
 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเดก็เลก็และ 

 
 

อาหารเสริมนมตาม
มาตรฐาน มอก. 

 

๙๔,๖๔๐ ๙๔,๖๔๐ ๙๔,๖๔๐ ๙๔,๖๔๐ ๙๔,๖๔๐ 
 

2 ศูนย์ 
 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมี

พัฒนาการทาง
ร่างกายที่สมวัย 

 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริมนมให้แก่โรงเรียน

ในต าบลกุดน้อย 
 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเดก็เลก็และ 

 

อาหารเสริมนมตาม
มาตรฐาน มอก. 

 

๘๖๒,๖๘๐ ๘๖๒,๖๘๐ ๘๖๒,๖๘๐ ๘๖๒,๖๘๐ ๘๖๒,๖๘๐ 5  
โรงเรียน 

 

เด็กเลก็และเดก็
นักเรียนมี

พัฒนาการทาง
ร่างกายที่สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการอุดหนุนวัสดุสือ่
การเรียนการสอนให้แก่

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลกุดน้อย 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
นักเรียนให้เกิดการ

พัฒนาแก่เดก็นักเรียน
ในเขตต าบลกุดน้อย 

เด็กมีทกัษะเพิ่มมากขึ้น 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 5  
โรงเรียน 

 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้

ดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านกังานพร้อมต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน 

ได้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 5  
โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความม่ันคง

แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการกอ่สร้างสนามเดก็
เล่นพร้อมอุปกรณ์ให้ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
เด็กเลก็ให้เกิดการ

พัฒนา 

เด็กมีทกัษะเพิ่มมากขึ้น ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 2 ศูนย์ เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้

ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายส าหรับเดก็ให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อให้เด็กได้มีเคร่ือง     
ออกก าลังกาย 

มีเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2  ศูนย์ เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

23 โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ม
ความสัมพันธ์ อบต.กุดน้อย

และหน่วยงานรัฐและ 
เอกชนภายในต าบลกุด

น้อย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของบุคลากร
ในหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน 

บุคลากรในหน่วยงานมี
ร่างกายแข็งแรง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี บุคลากรมีสุขภาพ
ดีและสร้าง

ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร
และหน่วยงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24    โครงการแข่งขันกีฬา       
ภายในชุมชนต าบล     

กุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การออกก าลังกาย
ประชาชนมีสุภาพด ี

ให้เยาวชนได้ออก
ก าลังกายและห่างไกล

ยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีละ

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

25 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
ชุมชน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาให้เยาวชนใน

ต าบลสนใจใน
สุขภาพ 

ประชาชนได้เขา้ร่วม
กิจกรรมระหว่างชุมชน  
ต าบล อ าเภอ  จังหวัด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี การสร้าง
ความสัมพันธก์ับ
หน่วยงานอื่น 

กอง
การศึกษาฯ 

26 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติด 

กุดน้อยคัพ 

เพื่อสืบสานงานกีฬา
ออกพรรษา  และ

ประชาชนได้เขา้ร่วม
กีฬาฟุตบอลประจ าป ี

เยาวชนไดอ้อกก าลัง
กายและห่างไกล 

ยาเสพติด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพ
ดีและให้ความ 

ส าคัญต่อการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

27 โครงการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล   

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเขา้ร่วม

กิจกรรมออกก าลัง
กาย 

เยาวชนไดอ้อกก าลัง
กายและห่างไกล 

ยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
ความสุขเกิด
ความรักความ

สามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

28 โครงการกอ่สร้างลาน
โดมกีฬา  อบต.กุดน้อย 

เพื่อใชก้ิจกรรม
นันทนาการและ
กิจกรรมกีฬา 

  ลานโดมกีฬา             
ตามแบบที ่อบต.

ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนเกิด
ความสามัคคีใน

ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 สนามกีฬากลา 
ประจ าต าบลกุดน้อย 

เพื่อกิจกรรม
นันทนาการและ

กิจกรรมกีฬาประจ า
ต าบล 

สนามกีฬา  ตามแบบที ่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนเกิด
ความสามัคคีใน

ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

30 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ

เยาวชน 
ขององค์การ บริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 
(กิจกรรม “โตไปไม่

โกง”) 

การให้ความรู้เดก็และ
เยาวชนการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการ

โกงทกุรูปแบบ 
 

เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบลกุดน้อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลกูฝัง

ให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

ส่วน
การศึกษาฯ 

31 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลกุดน้อย 

(กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”) 

การให้ความรู้เดก็และ
เยาวชนแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบลกุดน้อย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ป ี เด็กและเยาวชน
สามารถน า

แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส่วน
การศึกษาฯ 

32 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (รายหัว) 

เพื่อสนับสนุนค่าจัด 
การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก 

เด็กปฐมวัย  (อายุ 2-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
อัตราคนละ 1,700  

บาท/ป ี

 85,000 85,000 85,000 85,000 1 
คร้ัง/ป ี

เด็กปฐมวัย (อายุ 
2-5 ปี) ได้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้

ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเดก็  
คณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ 
ต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ทางการศึกษา ครู 

ผู้ดูแลเดก็และ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจ ร่วม

แสดงความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ครู ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีการบริหารจัดการที่ด ี

 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
คร้ัง/ป ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็    
ได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

34 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.) 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ดังน้ี ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5  ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี,ค่า

อุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี,ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อัตราคนละ 430บาท/ป ี

 56,500 56,500 56,500 56,500 1 
คร้ัง/ป ี

เด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5 ปี) 

ได้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้

ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ค่าหนังสือเรียน เพื่อจัดหาหนังสอื
เรียนให้แก่ผู้เรียนตาม

นโยบายรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 
จ านวน  60  คน 

 12,000 12,000 12,000 12,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้เรียนมีหนังสือ
ส าหรับใช้ในการ

เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

36 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 
จ านวน  60  คน 

 12,000 12,000 12,000 12,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่า

อุปกรณ์การเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

37 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 
จ านวน  60  คน 

 18,000 18,000 18,000 18,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

38 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาให้แก่ผู้เรียน
ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 
จ านวน  60  คน 

 25,800 25,800 25,800 25,800 1 คร้ัง/ป ี ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาผา่น

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ท า
ความ   สะอาดราง
ระบายน้ า  ต าบลกุด

น้อย   
14  หมู่บ้าน 

เพื่อให้น้ าระบายได้
สะดวกและประชาชน
มีสุขภาพดี ปราศจาก

โรคติดต่อต่างๆ 

ท าความสะอาดราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กอง  
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและ
กลุ่ม   อสม.ต าบลกุด

น้อย 

เพื่อเพิ่มทักษะให ้อส
ม.เกิดความรู้ความ

เข้าใจ สามารถดูแลให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชน

ในชุมชนได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากร
ด้านสุขภาพและกลุ่ม 
อสม.ต าบลกุดน้อย 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 คร้ัง/ป ี อสม.มีทกัษะ
ความสามารถ

ดูแลให้ค าแนะน า
ด้านสุขภาพ
อนามัยให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชนได้อยา่ง

ถูกตอ้ง 

กอง  
สาธารณสขุฯ 

3 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์

ป้องกันไข้เลือดออก 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลอืดออก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การควบคุมโรค
ไข้เลอืดออก 

กอง  
สาธารณสขุฯ 

4 โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสขุมูลฐาน

ชุมชน 

เพื่อการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนินงานของ อสม. 

ภายในต าบล 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน อสม.  

ภายใน 
ต าบลกุดน้อย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ป ี อสม. ภายใน
ต าบลมีศักยภาพ
ในการด าเนินงาน

เพิ่มมากขึ้น 

กอง   
สาธารณสขุฯ 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ระดับต าบล 

เพื่อบริการจัดการ
ระบบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
ต าบลกุดน้อย 

สมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

40 ของค่าบริการ
สาธารณสขุทีไ่ด้รับจาก

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนใน
ต าบลกุดน้อยมี
สุขภาพดีขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

6 โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปญัหาโรคเอดส์
และการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ 

เยาวชนมีความรู้ 
ตระหนักและสามารถ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการรับเชือ้ HIV 

และการตั้งครรภ์ทีไม่
พร้อมของวัยรุ่น 

เยาวชนได้รับความรู้
เรื่องผู้ป่วยเอดสแ์ละ
หญิงตัง้ครรภ์ไม่พึง

ประสงค์และสามารถ
ปฏิบัติเพื่อหลกีเลี่ยงได้

อย่างถกูต้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี เยาวชนมีความรู้
การป้องกันโรค
เอดส์และอัตรา
การตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงค์ลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการฝึกอบรมแกน
น าออกก าลังกายและ
ส่งเสริมกิจกรรมออก

ก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ 

เพื่อสรา้งแกนน าใน
การออกก าลังกายให้
มีความรู้ ทักษะขยาย
ผลต่อชุมชนสร้างภาคี
เครือข่ายในการออก

ก าลังกายใน 
ระดับชุมชน 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายอยา่งต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนออก
ก าลังกาย

สม่ าเสมอและ
เกิดภาคีเครือข่าย

สุขภาพ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

และคุมก าเนิดสุนัข 
และแมว 

เพื่อปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมก าเนิด

สุนัขและแมว 

การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนิด  

 โดยการฉีดวัคซีน 
ฉีดยาคุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อม

คุมก าเนิด 

กอง
สาธารณสขุฯ 

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เพื่อควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อต่างๆ 

วัสดุวิทยาศาตร์หรือ
การแพทย์ใช้ในการ

ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพด ี ไม่มี
การระบาดชอง
โรคติดต่อต่างๆ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

10 โรงฆ่าสัตว ์ ด าเนินการโรงฆ่าสัตว์
ให้ถูกหลักอนามัย 

โรงฆ่าสัตว ์ ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดี
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

11 มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ  

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

รับแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่ 
ด้านการสาธารณสขุ

และสิ่งแวดล้อม 

รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุ

เดือดร้อนร าคาญ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย 

ส่วน
สาธารณสขุ 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

5,270 5,270 5,270 5,270  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

13 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่อง 
มะเร็งเต้านม 

7,230 7,230 7,230 7,230  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

14 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 1 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,500 7,500 7,500 7,500  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 2 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

5,270 5,270 20,000 5,270  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

16 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 2 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,230 7,230 7,230 7,230  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

17 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 2 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,500 7,500 7,500 7,500  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

7,000 7,000 7,000 7,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

19 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 3 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

6,500 6,500 6,500 6,500  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

20 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธขิอสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี    

หมู่ที่ 3 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ

ป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ย
ตนเองและภายใน

ชุมชน 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ

ได ้

6,500 6,500 6,500 6,500  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 4 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

6,830 6,830 6,830 6,830  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

22 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 4 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่อง 
มะเร็งเต้านม 

8,000 8,000 8,000 8,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

23 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล   
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 4 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

5,170 5,170 5,170 5,170  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

4,880 4,880 4,880 4,880  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

25 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 5 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,560 7,560 7,560 7,560  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

26 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 5 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,560 7,560 7,560 7,560  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

6,130 6,130 6,130 6,130  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

28 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 6 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

6,845 6,845 6,845 6,845  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

29 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 6 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

6,845 6,845 6,845 6,845  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 7 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

5,010 5,010 5,010 5,010  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็ง 
แรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

31 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,000 7,000 20,000 7,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

32 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวด ี
หมู่ที่ 7 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,990 7,990 7,990 7,990  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 8 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

5,000 5,000 5,000 5,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

34 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กุมารี  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักต่อการดแูล
สุขภาพเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ

เจ็บป่วยต่างๆ 

ประชาชนใส่ใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเองมาก

ขึ้น 

5,000 5,000 5,000 5,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

35 โรงเรียนสวนสมุนไพร 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

 หมู่ที่ 8 

ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟพูืช

สมุนไพรในชุมชนและ
แหล่งธรรมชาต ิ

ประชาชนมีความรู้เห็น
คุณค่าของสมุนไพรไทย 

10,000 10,000 20,000 10,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม
สุขภาพ ในทุกๆดา้น 

5,270 5,270 20,000 5,270  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

37 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 9 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,230 7,230 7,230 7,230  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

38 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 9 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,500 7,500 7,500 7,500  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 10 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

4,880 4,880 4,880 4,880  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุข 
ภาพดแีข็งแรง

ปราศ จากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

40 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 10 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,560 7,560 7,560 7,560  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

41 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 10 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,560 7,560 7,560 7,560  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

6,440 6,440 6,440 6,440  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

43 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 11 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,900 7,900 7,900 7,900  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

44 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 11 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

5,660 5,660 10,000 5,660  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 12 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

5,790 5,790 5,790 5,790  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภยั

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

46 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 12 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,250 7,250 7,250 7,250  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

47 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 12 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

6,960 6,960 6,960 6,960  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์  

หมู่ที่ 13 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

6,000 6,000 6,000 6,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

49 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 13 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,000 7,000 7,000 7,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

50 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี หมู่ที่ 13 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,000 7,000 7,000 7,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ 

หมู่ที่ 14 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ

ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจการส่งเสริม

สุขภาพในทกุๆด้าน 

5,010 5,010 5,010 5,010  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

52 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 

สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

หมู่ที่ 14 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองได้

อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้
รบความรู้เรื่องมะเร็ง

เต้านม 

7,000 7,000 7,000 7,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล
กุดน้อยได้รบ
ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

53 โครงการรณรงค์และ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวด ี
หมู่ที่ 14 

การสร้างผู้น าเยาวชน
ในการต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

เสพติดและให้เยาชน
ได้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปัญหายาเสพติด 

7,990 7,990 7,990 7,990  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติด
ประชาชนมีวิถี

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมาร ี

การรณรงค์ประชาชน
ได้รับการอบรม 

ความรู้  ทัศนคติการ
ปฏิบัติที่ถกูต้อง

เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้า  ตระหนักถึงพิษ

ภัยและการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอย่าง

ถูกตอ้ง 

การควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าโดยการฉีดวัคซีน 

 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนใน
พื้นที่ตระหนักถึง
พิษภัยและการ
ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสขุฯ 

55 โครงการอบรมให้
ความรู้และรณรงค์เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค

ขาดสารไอโอดีน 

การให้ความรู้แก่
ประชาชนเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน การเลอืกซ้ือ
เกลือไอโอดีนไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

ประชาชนภายในต าบล
กุดน้อย  14 หมู่บ้าน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยว 
กับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและ

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

56 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก ของ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1 

การส่งเสริมอนามัย
แม่และเดก็ 

การดูแลสุขภาพอนามัย
แม่และเดก็ 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี แม่และเดก็มี
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการจิตอาสาพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในวัดใน
โรงเรียนและชุมชน ของ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ระบบ
สุขาภิบาลสะอาด
พร้อมให้บริการ 

ประชาชนใส่ใจเรื่อง
สุขาภิบาลในที่

สาธารณะให้สะอาด 

  10,000   1 คร้ัง/ป ี สุขาภิบาลวัด  
โรงเรียน ชุมชน
สะอาดน่าใช้

บริการ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

48 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี
 หมู่ที่  13 

ส่งเสริสโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
ของเด็กและเยาวชน
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์

มารดา 

เด็กตั้งแต่ในครรภ์
มารดาทกุคนได้รับ

บริการเบ้ืองต้นจนเกิด
รอดปลอดภัย และ

ได้รับโภชนาการตามวัย 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี แม่และเดก็มี
โภชนาการดี  มี
สุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

49 โรงเรียนสวนสมุนไพร 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  
 หมู่ที่ 14 

ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟพูืช

สมุนไพรในชุมชนและ
แหล่งธรรมชาต ิ

ประชาชนมีความรู้เห็น
คุณค่าของสมุนไพรไทย 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชพี  หมู่ที ่ 2 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กลุ่มอาชพีที่จัดต้ังกลุ่ม

ได ้

ให้มีกลุ่มอาชีพที่ย่ังยืน
ภายใน    ต าบลกุดน้อย 

  

 

50,000  1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการจัดต้ังตลาด

ชุมชนภายในต าบลกุด
น้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชพีเพิ่มขึ้น 

จัดต้ังตลาดชุมชน
ภายในต าบล 

  

 

50,000  1 แห่ง ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการอุดหนุนกลุ่ม

อาชพี  หมู่ที ่ 9 
เพื่อเป็นการส่งเสริม

กลุ่มอาชพีที่จัดต้ังกลุ่ม
ได ้

ให้มีกลุ่มอาชีพที่ย่ังยืน
ภายในต าบลกุดน้อย 

  

 

50,000  1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการอุดหนุนกลุ่ม

อาชพี  หมู่ที ่ 12 
เพื่อเป็นการส่งเสริม

กลุ่มอาชพีที่จัดต้ังกลุ่ม
ได ้

ให้มีกลุ่มอาชีพที่ย่ังยืน
ภายในต าบลกุดน้อย 

  

 

50,000  1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
5 โครงการจัดอบรมให้

ความรู้เรื่องความา
จ าเป็นในด้านพื้นฐาน  

หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้ความรู้ในด้าน
ความจ าเป็นพื้นฐาน

ในการด ารงชีวิต 

จัดอบรมเร่ืองความ
จ าเป็นพื้นฐาน 

  

 

20,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการจัดต้ังศูนย์       
การเรียนรู้ กลุ่มอาชีพ     

หมู่ที ่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
มูลข่าวสารหาความรู้

ในเรื่องต่างๆ 

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

 

 

 30,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีการ
พัฒนาดา้น

ความรู้มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

   ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสงเคราะห์
ครัวเรือนยากจนและ

ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความ

เดือดร้อนครัวเรือน
ยากจน 

ครัวเรือนยากจน
ได้รับการชว่ยเหลือที

เหมาะสม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ครัวเรือน
ยากจน

สามารถพึงพา
ตัวเองได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการส่งเสริมและ
อบรมกลุ่มอาชพี 

ต าบลกุดน้อย   14  
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมและ
จัดการอบรมให้
ความรู้ด้านกลุ่ม

อาชพี 

ชุมชนต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไป

ประกอบอาชพีได ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัยส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอาย ุ

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัย คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ในระยะ
จ าเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

คนพิการ ผู้สูงอายุ
ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี คนพิการ 
ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการสงเคราะห ์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ต าบลกุดน้อย 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ครบทุกคน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 12 
คร้ัง/ป ี

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชวีิตที่

ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ต าบลกุดน้อย 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห ์เบี้ยยัง

ชีพครบทกุคน 

10,527,000 10,527,000 10,527,000 10,527,000 10,527,000 12 คร้ัง/
ปี 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
12 โครงการสงเคราะห ์

เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 
เพื่อสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้พกิาร

ต าบลกุดน้อย 

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพครบทกุคน 

2,715,840 2,715,840 2,715,840 2,715,840 2,715,840 12 คร้ัง/
ปี 

ผู้พิการมี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
13 โครงการพัฒนาสตรี

และครอบครัว 
เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชวีิตสตรี
และครอบครัวให้ดี

ขึ้น 

สตรีและครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

14 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

สตรีได้รับการ
พัฒนาในทกุๆ ด้าน 

กลุ่มสตรีแมบ้านมี
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี กลุ่มสตรีแม่บ้าน
สามารถน าความรู้ 

ที่ได้มาพัฒนา 
ตนเองได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

15 กิจการพาณิชย์
ร่วมกันระหว่าง

องค์กรภาครัฐและ
ชุมชน  ด้านกลุ่ม

อาชพี 

เพื่อการส่งเสริม
และฟื้นฟ ู  กลุ่ม

อาชพีต่างๆ ภายใน
ต าบล    กุดน้อย 

กลุ่มอาชพี เช่น ทอ
ผ้า      จักรสาน 

หัตถกรรม การแปร
รูปอาหารเป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ต าบล ประชาชนมี
สุขภาพดี
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิต

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาดา้นสุขภาพทาง

กาย อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 

ผู้สูงอายุมีความพร้อม
ในการดูแลสขุภาพก่อน

เข้าสูว่ัยชรา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้สูงอายุต าบล 
กุดน้อยมีสุขภาพ
และร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น 

กอง
สวัสดกิาร

สังคม 

17 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสภาเด็ก 

ต าบลกุดน้อย 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท

สิทธิเกี่ยวขอ้งกับเดก็และ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนต าบล
กุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กอง

การศึกษา 
18 โครงการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสภา
วัฒนธรรมต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้สืบสาน

ต่อไป 

การอนุรักษ์วฒันธรรม
ภาย ในต าบลกุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
จิตส านึกในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ท าให้เกิด

ความรักความ
สามัคคี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กอง

การศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
แกไ้ขปญัหาความรุนแรง ใน

ครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ

ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

บุคคลภายในครอบครัว
ต าบล    กุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี บุคคลภายใน
ครอบครัวมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การลดความรุนแรง

ในครอบครัว
เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีใน

ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

20 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชพีคนพกิารในยุค 

4.0 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพคน
พิการและผู้ดแูลคนพกิาร

ให้ทัดเทียมกับบุคคล
ทั่วไปส่งเสริมอาชีพในยุค 

4.0 

คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการให้ทัดเทียม
กับบุคคลทั่วไปและ
ได้รับการส่งเสริม
อาชพีโดยการลด

รายจ่ายเพิ่มรายได้
ขยายโอกาส  
ในยุค 4.0 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพของ
ชมรมผู้สูงอายุให้มี

ประสิทธิภาพอันจะสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่

ชมรมฯ และน ามาซ่ึง
ความเข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุเกิดการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาและ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับ 

ท้องถิ่นอื่น 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
กุดน้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา

ศักยภาพของตน
น ามาซ่ึงความ
เข้มแข็งของขม
รมผู้สูงอายุเกิด
การถา่ยทอดภูมิ

ปัญญาและ
แลกเปลี่ยนภูมิ

ปัญญากับ
ท้องถิ่นอื่น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 

22 โครงการส่งเสริมอาชพี
ชุมชนในพื้นที่ต าบลกุด

น้อยและพื้นที่รอบ
โรงงาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ผลผลิตทางการ

เกษตรขยายตลาด
ให้กับเกษตรกร 

กลุ่มอาชพีต่างๆ ภายใน
ต าบลกุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่ม
อาชพี 
14

หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา

ศักยภาพด้าน
อาชพีต่างๆ 

สามารถสรา้ง
รายได้และมีฐาน
การตลาดเพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชวีิตและ

ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้ รับการฝึกอาชีพ
สามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชพีมีรายได้
ช่วยเหลือตนเอง 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
กุดน้อย 

 155,000 155,000 155,000 155,000 1 
แห่ง 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาด้าน
สุขภาพกาย 

จิตใจและสังคม 
มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 1 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า   
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

330,000 330,000    1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

2 โครงการขุดลอกสระน้ า      
คลองและแหล่งน้ า        

หมู่ที ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคน้ า
เพียงพอต่อการ 

การขุดลอกสระน้ า          
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 200000    1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

3 โครงการกอ่สร้าง         
ถนนน้ าล้น 
หมู่ที ่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

โครงการกอ่สร้าง 
ถนนน้ าล้น 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  300,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

4 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

ฟาร์มหมู - บ้านวัง
กรวด  หมูที ่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างหินคลกุ กวา้ง 6 
ม. ยาว 720 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   ๘๓,๐๐๐  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

5 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน     

หมู่ที ่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 210ม.      
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   ๔๔๑,๐๐๐  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค- บริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100000  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

7 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

กุดน้อย - โนนเสลา 
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.      
กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม.   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

8 โครงการกอ่สร้างถนน       
คสล.ภายในหมู่บ้าน     

หมู่ที ่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

300,000   

 

 1 เส้น ได้ถนนมาตรฐาน
จ านวน  1  เส้น 

กองชา่ง 

9 โครงการขุดลอกสระน้ า    
คลองและแหล่งน้ า 

หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

 200,000 

 

  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

สายวังกรวด - โนนเสลา  
หมู่ที ่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  ๓๑๕,๐๐๐   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

11 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 2 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   ๓๓๐,๐๐๐  1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

12 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

หมู่ที ่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

13 โครงการติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบ

น้ า  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ า  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   350,000  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

14 โครงการวางท่อส่งน้ า 
เข้าสระน้ าประปา 

หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

วางทอ่ส่งน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1 เส้น ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการ 
วางทอ่ระบายน้ า คสล. 

หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

วางทอ่ระบายน้ า  คสล.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

16 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน     

หมู่ที ่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง    
4 ม. ยาว 140  ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

300,000  

  

 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสายหลัก  

หมู่ที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนใน
ชีวิตประจ าวัน 

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง
ถนนสายหลัก 

 
 

500,000    1 แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

18 โครงการวางบลอ็คคอน  
เวิร์สถนนสายหลัก

พร้อมประตูน้ าเปิดปิด 
หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้น้ าระบายได้
สะดวก  ไม่มีน้ าท่วม

ขัง 

วางบล็อกคอนเวิร์ส 
ถนนสายหลัก 

พร้อมประตูน้ าเปิดปิด 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  700,000   1 แห่ง น้ าระบายไปยังที่
กักเก็บน้ าไม่มีน้ า

ท่วมขัง 

กองชา่ง 

19 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน (ฝั่งตะวันออก)  
หมู่ที ่ 3 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 117 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 
 

 

 

๓๘๖,๐๐๐  1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง     

กุดเต่างับ - สีค้ิว 
หมู่ที ่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง   
กว้าง 6 ม. ยาว  550 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

 

 ๗๐๐,๐๐๐  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

21 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนลูกรัง 

กุดเต่างับ - ไก่เสา่ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

400,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

22 โครงการวางท่อส่งน้ า 
เพื่อการเกษตร คสล. 

หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ประกอบอาชพี
ทางการเกษตร 

วางทอ่ส่งน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

23 โครงการวางท่อระบาย
น้ า      คสล. บริเวณ
หน้าวัด      หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค- บริโภค 

วางทอ่ระบายน้ า  คสล.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

150,000     1 เส้น ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง  4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

300,000 

  

 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

25 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า  หมู่ที ่ 4 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า ยาว 100 
ม. ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด 

๓๓๐,๐๐๐  ๓๓๐,๐๐๐   1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

26 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน  

หมู่ที่ 4 

การปรับปรุงระบบ
น้ าประปา  และวาง

ท่อให้ครบทุก
ครัวเรือน 

การปรับปรุงระบบประปา  
พร้อมวางทอ่ 500 เมตร 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

27 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนน้ าล้น 
หมู่ที ่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

โครงการกอ่สร้าง 
ถนนน้ าล้น  

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

28 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนดิน  หน้าโรงเรียน
หนองสลักได - กม.9  

หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม.ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

  300,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
หนองสลักได - ไก่เส่า  

หมู่ที ่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง 
กว้าง 6 ม.  ยาว  550 ม.
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

  550,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

30 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนดิน คลองกะเสาร์ - 

สระน้ าหนองสลักได 
หมู่ที ่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

  150,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

31 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุก ภายในหมู่บ้าน
หนองสลักไดใหม่ - เก่า 

หมู่ที ่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

400,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ทางการเกษตร 

หมู่ที ่ 4 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชพี

ทางการเกษตรให้
สะดวกมาก 

ขยายเขตไฟฟา้ทาง
การเกษตร 

 
  

 100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า
พอเพียงต่อ
การเกษตร 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขุดลอกสระน้ า    
พร้อมท าฝายชะลอน้ า     

หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
พร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ า      
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

500,000     1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

34 โครงการกอ่สร้าง        
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 5 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 105 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด  

๓๔๖,๕๐๐    1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

35 โครงการปรับปรุง     
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  500,000   1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

36 โครงการกอ่สร้าง ถนน  
คสล. 

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.   
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

 

 ๓๐๐,๐๐๐  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

37 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังดอนนกเขา – 

หนองสลักได 
หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.     
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

500,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

39 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนดิน 
หมู่ที ่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

40 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

ดอนนกเขา - ไก่เสา่ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก          
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

600,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

41 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 6 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

๓๓๐,๐๐๐     1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

42 โครงการขุดลอกสระน้ า     
คลองและแหล่งน้ า 

หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บ  200,000    1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน 
หมู่ที ่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  300,000 

 

 1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

44 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

โนนเสลา - วังกรวด 
หมู่ที ่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง   4 ม. ยาว 140 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

45 โครงการ 
วางทอ่ระบายน้ า 

หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้น้ าระบายได้
สะดวก 

การวางทอ่ระบายน้ า     
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

46 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนลูกรัง 
หมู่ที ่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.  

โนนเสลา - กุดน้อย  
หมู่ที ่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.   
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    

  

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

48 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง  

โนนเสลา - สีค้ิว   
หมู่ที ่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ถนนลาดยาง  กว้าง 6 ม.  
ยาว  550 ม.   

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    

  

500,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

49 โครงการ 
วางทอ่ส่งน้ าเข้าสระน้ า  

หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

วางทอ่ส่งน้ า   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

      100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

50 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณบ่อหิน 

หมู่ที่ 14 

เพื่อใหท้ี่รกร้าง
สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได ้

มีพื้นที่ส าหรับจัดกิจรรม
นันทนาการตา่งๆ 

      200,000  1  แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กองชา่ง 

51 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

ดอนมะนาว - ปรางค์
เก่า  หมู่ที่  7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.   
กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม.   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

1,100,000        1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการขุดลอก 
สระน้ า คลอง 
และแหล่งน้ า 

หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

200,000    1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

53 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  400,000   1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

54 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที ่ 7 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

๓๓๐,๐๐๐  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

55 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน  คสล.  หัวสระ - 

ปรางค์เก่า -ดอนมะนาว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

56 โครงการกอ่สร้างถนน
ดิน หมู่ที ่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

58 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

310,000 

 

   1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

59 โครงการ 
ขุดลอกสระน้ าประปา  

หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บให้ 
เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 

 200,000    1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

60 โครงการวางท่อส่งน้ า       
พร้อมปรับปรุงถนน       

หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การวางทอ่ส่งน้ า 
พร้อมปรับปรุงถนน 

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

  200,000   1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองชา่ง 

61 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

๓๓๐,๐๐๐  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน  คสล จากประปา 
ม.8 - แยกดอนมะนาว  

หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

63 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน  คสล.  หัวสระ - 

ปรางค์เก่า - ดอน
มะนาว  หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

64 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง   4 ม. ยาว 500 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

65 โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บ   

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุก  สายหัวสระ - 

ถนนนาดี หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม.    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

250,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

67 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบ
บ่อขยะ (บ้านหัวสระ,
ปรางค์เก่า)  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
ทิ้งขยะ 

ก่อสร้างร้ัว 
รอบบ่อขยะ (บ้านหัวสระ,
ปรางค์เก่า)  ตามแบบที ่

อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองชา่ง      
กอง

สาธารณสขุฯ 

68 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุก บ้านถนนนาดี - 
ห้วยหิน  อ.สีค้ิว  หมู่ที่ 

9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

375,000  

  

 1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

69 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน   หมู่ที ่ 9 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐    1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

70   โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล  

สายหัวสระ - ถนนนาดี  
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ถนนลาดยางเคพซีล   
กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    3,000,000    1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการ 
วางทอ่ระบายน้ า 

หมู่ที ่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การวางทอ่ระบายน้ า       
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

72 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. ยาว 800  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

150,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

73 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

74 โครงการกอ่สร้างถนน
ดินทางการเกษตร 

หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม.ยาว 1,000  ม.   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการกอ่สร้าง 
ฝายกั้นน้ าเพื่อพกัน้ า 

หมู่ที ่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ฝายน้ าล้น               
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

76 โครงการขุดลอก 
สระน้ า เหมือง คลอง 

และแหล่งน้ า 
หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บ 200,000  

  

 1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

77 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 10 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 107 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด  

๓๕๓,๐๐๐    1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

78 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหิน คลุก 

ไก่เสา่ – ดอนนกเขา 
หมู่ที ่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

600,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

79 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

ไก่เสา่ - นาหนอง 
หมู่ที ่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 

รอบสนามกีฬาใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  4 ม. ยาว 500 ม.    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

150,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

81 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน   หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

82 โครงการปรับปรุง         
ซ่อมแซมถนนลาดยาง    

ไก่เสา่ - สีค้ิว 
หมู่ที ่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม   
ถนนลาดยาง 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

550,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

83 โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บ   

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการกอ่สร้างถนน
เข้าสระน้ าประปา

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
กว้าง 3 ม. ยาว 220  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

50,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

85 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล   

หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 100,000 

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

86 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรัง บ้านใหม่ กม. 9 -

หนองสลักได   
หมู่ที ่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม.ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  400,000 400,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

87 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรัง สายหนองสลักได      

หมู่ที ่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.     
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการกอ่สร้าง 
ฝายน้ าล้นคลองขี้เหล็ก 

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

89 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที ่ 11 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด   

 ๓๓๐,๐๐๐  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

90 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

91 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 12 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 107 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

๓๕๓,๐๐๐     1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

92 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 
หมู่ที ่ 12 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. ยาว 500  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 100,000 

 

  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการ 
ก่อสร้างโรงสูบน้ า 

หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

โรงสูบน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  200,000   1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

94 โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล    
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

95 โครงการปรับปรุง
สะพานขา้มคลองจากวัด

ไป 
ถังน้ าประปา 

หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง  
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

96 โครงการ 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ฝายน้ าล้น               
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน คสล. 

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

98 โครงการ 
ก่อสร้างศาลาประชาคม 

หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

99 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ า  

หมู่ที ่ 12 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
รางระบายน้ าและ 
ท าความสะอาด 

  

 

30,000  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

100 โครงการ 
ก่อสร้างคลองส่งน้ า 

หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า         
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

101 โครงการวางบลอ็ก 
คอนเวิร์ส บริเวณสระ
น้ าประปา หมู่ที่  12 

เพื่อให้น้ าระบายได้
สะดวก  ไม่มีน้ าท่วม

ขัง 

วางบล็อกคอนเวิร์ส 
บริเวณสระน้ าประปา 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   500,000  1  แห่ง น้ าระบายไปยังที่
กักเก็บน้ าไม่มีน้ า

ท่วมขัง 

กองชา่ง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสระ
ประปา หมู่ที่ 13 

เพื่อใหท้ี่รกร้าง
สามารถด าเนิน

กิจกรรม 
ต่างๆได ้

มีพื้นที่ส าหรับจัดกิจรรม
นันทนาการตา่งๆ 

   200,000  1  แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กองชา่ง 

103 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน  คสล. 

ปรางค์เก่า -  ดอน
มะนาว หมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

300,000  

 

  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

104 โครงการวางท่อ 
ส่งน้ าเข้าสระน้ าประปา  

หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

วางทอ่ส่งน้ า          
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 300,000 

 

  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

105 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.ให้สูงขึ้น 

พร้อมรางตัดผา่นถนน  
หมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ปรับปรุง คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 250  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  650,000   1  แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

106 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน  คสล.  หัวสระ - 

ปรางค์เก่า -ดอนมะนาว 
หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 โครงการตัดถนนเพือ่
ระบายน้ า หมู่ที่  13 

เพื่อปรับถนนให้
สามารถระบายน้ าล้น

ได ้

การตัดถนนพร้อม 
ปรับปรุง   เพื่อระบายน้ า   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

50,000  2  แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

108 โครงการปรับปรุง 
ซ่อม แซมถนน คสล.
ปรางค์เก่า -  ดอน
มะนาว หมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

109 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 
หมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทางให้
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 ม. ยาว 600  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

100,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

110 โครงการจัดซ้ือแผง
สะท้อนแสง 
หมู่ที ่ 13 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

แผงสะทอ้นแสง 
เพื่อให้ประชาชน 

ระมัดระวังอุบัติเหตุ  

  20,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

111 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 13 

ศาลาประชาชนมพีื้นที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุง ต่อเติม 
ศาลาประชาคม 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  

  20,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนดิน 

หมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม. ยาว 125  ม.   
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

50,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

113 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ่อบาดาล 2 จุด  หมู่ที ่ 

13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

มีแหล่งน้ ากกัเก็บ   

 

100,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

114 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
ยาว 100 ม. 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

๓๓๐,๐๐๐  1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

115 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

สายบ่อทอง - หัวสระ 
หมู่ที ่ 14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้า

สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

๔๒๐,๐๐๐     1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

116 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า 

หมู่ที ่ 14 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้  ท่วมขัง 

รางระบายน้ า  ยาว 100 
ม. ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด  

๓๓๐,๐๐๐    1  แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการกอ่สร้างถนน
ดิน   หมู่ที่  14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

150,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

118 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล พร้อมหอถัง

สูง หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค- บริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล       
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   500,000  1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

119 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. 

กุดน้อย - โนนเสลา 
หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาเส้นทางให้
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

   300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

120 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.  ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที ่ 14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

121 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณบ่อหิน 

หมู่ที่ 14 

เพื่อใหท้ี่รกร้าง
สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได ้

มีพื้นที่ส าหรับจัดกิจรรม
นันทนาการตา่งๆ 

   200,000  1  แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการกอ่สร้าง 
ถนนหินคลุก 
หมู่ที ่ 14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

300,000  1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

123 โครงการกอ่สร้าง 
ห้องสุขา จ านวน 4 ห้อง 

หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
ห้องสุขาใช้ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างห้องสุขา 
จ านวน 4 ห้อง 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

   100,000  1  แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กองชา่ง 

124 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 

หมู่ที่ 
1,4,5,6,9,12,14 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ได้มาตรฐานใช้ในการ

อุปโภค - บริโภค 

การขยายเขตน้ าประปา 
ส่วนภูมิภาค 

  

 

500,000  7 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

125 โครงการติดตัก้ระจกนูน  
ต าบลกุดน้อย 
14หมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

ติดตั้งกระจกนูน         
จ านวน  1 จุด 

  56,000 56,000 56,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

126 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบ ต าบลกุดน้อย 

14 หมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

ไฟกระพริบ 
จุดละ 25,000  บาท 

  350,000 350,000 350,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจรต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร   140,000 140,000 140,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

128 โครงการกอ่สร้าง 
ลูกระนาด ภายในต าบล
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

ก่อสร้างลกูระนาด 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

  100,000 100,000 100,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

129 โครงการติดตั้ง
กระจกนูน  14 หมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันลดและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

กระจกนูนจ านวน 
จุดละ 3,900  บาท 

  54,600 54,600 54,600 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

130 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน 

ต าบลกุดน้อย 
14  หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 

การปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปา 

ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

131 โครงการรังวัดที่ดิน
สาธารณะภายใน 

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อตรวจสอบเขต
ที่ดิน 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

100,000 500,000 500,000 500,.000 500,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

ต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนใน
ชีวิตประจ าวัน 

การขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

133 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร

ส านักงานพร้อมต่อเติม
อาคาร อบต.กุดน้อย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก      ในด้าน

สถานที่ใหก้ับ
ประชาชนผู้มาใช้

บริการ 

การปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคาร  ส านักงานและ 

ต่อเติมอาคาร 
อบต.กุดน้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีอาคารกว้างขึ้น
เพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

กองชา่ง 

134 โครงการจัดท าป้ายบอก
ทางภายในเขต 
ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
มองเห็นที่ตั้งของ

ส านักงานอยา่งชัดเจน 

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนรู้จัก
สถานที่ในเขต
ต าบลกุดน้อย 

กองชา่ง 

135 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อตอ่เติมขยายห้อง
ประชุมให้กว้างมาก

ขึ้น 

การต่อเติมห้องประชุมสภา 
อบต.กุดน้อย 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีอาคารกว้างขึ้น
เพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

กองชา่ง 

136 โครงการจัดท าผังเมือง
อบต.กุดน้อย 

เพื่อจัดระเบียบใน
ชุมชนต าบลกุดน้อย 

ชุมชนในต าบลกุดน้อย 
มีระเบียบ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 ต าบล ประชาชนพึง
พอใจ 

กองชา่ง 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 

ถนนลูกรังถนนดิน 
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง 

ถนนดิน ตามแบบท ี
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

138 เหมืองกันชนที่
สาธารณะภายในต าบล

กุดน้อย 

เพื่อปอ้งกันการบุกรุก
ที ่      สาธารณะ

ภายในต าบลกุดน้อย 

เหมืองกันชนทีส่าธารณะ  
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

139 โครงการขุดลอกสระน้ า 
แหล่งน้ า  ภายในต าบล
กุดน้อย  14  หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น มีน้ า

เพียงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค 

กองชา่ง 

140 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ทางเขา้สระน้ า 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. ยาว  220 ม. 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

350,000     1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

141 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าโรงสูบน้ า 

บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่  5 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงสูบน้ าให้สามารถใช้

งานได ้

ขยายเขตไฟฟา้เขา้ 
โรงสูบน้ า 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 
 

142 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าโรงสูบน้ า 
บ้านวังกรวด 

หมู่ที่  2 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงสูบน้ าให้สามารถใช้

งานได ้

ขยายเขตไฟฟา้เขา้ 
โรงสูบน้ า 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 
 

143 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า 

หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
144 โครงการขุดลอกสระน้ า 

คลอง แหล่งน้ า 
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

145 โครงการขุดลอก
สระน้ า คลอง 

แหล่งน้ า 
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บ
ปริมาณน้ าเพิ่มมาก

ขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ชีวิตที่ดขีึ้นมี

น้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

146 โครงการขุดลอก
สระน้ า คลอง 

แหล่งน้ า  
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บ
ปริมาณน้ าเพิ่มมาก

ขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ชีวิตที่ดขีึ้นมี

น้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

147 โครงการขุดลอก
สระน้ า คลอง 

แหล่งน้ า  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บ
ปริมาณน้ าเพิ่มมาก

ขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ชีวิตที่ดขีึ้นมี

น้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

148 โครงการขุดลอก
สระน้ า คลอง 

แหล่งน้ า  
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บ
ปริมาณน้ าเพิ่มมาก

ขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ชีวิตที่ดขีึ้นมี

น้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค

บริโภค 

- กองช่าง 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อองค์การบริหารส่วน 

ต าบลกุดน้อย 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

ป้ายส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1 
ป้าย 

ประชาชนที่มาติดต่อ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เห็น
ที่ตั้งไดอ้ย่างชัดเจน 

กองชา่ง 
 

150 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน  สายบ่อน้ า

สาธารณะ – ไร่ก านัน  
หมู่ที ่ 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประชา 
ชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนดิน 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 75,000 75,000 75,000  1 
เส้น 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

151 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายวังกรวด - 

โนนเสลา หมู่ที ่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 784,000 784,000 784,000  1 
เส้น 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

152 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายกุดเต่างับ -
หนองรี-หนองสลักได  

หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนหินคลุก 
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

 137,000 137,000 137,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

153 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกบ้านกุดน้อย สายจาก 

ฟาร์มหม-ูบ้านวังกรวด 
หมู่ที ่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนหินคลุก 
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

 142,000 142,000 142,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการปรับปรุงวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหน้า
วัดหนองสลักได หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การปรับปรุงวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีต  

เสริมเหล็ก 
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

 70,000 70,000 70,000  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นมีน้ า

เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

155 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บ้านสุชัยพัฒนา  
หมู่ที่ 7 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว  

จ.นครราชสีมา - บ้านกุด
เต่างับ หมู่ที ่3  ต.กุดน้อย 

อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

156 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายเข้าหมู่บ้าน 
หัวสระ-ปรางค์เก่า –
ดอน มะนาว  หมู่ที่ 

7,13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 600,000 600,000 600,000  1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

157 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

158 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่  1 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. บ้านหนองสลักได 

หมู่ที่ 4 ต.กุดน้อย 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา - 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที ่10 

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว 
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

160 โครงการกอ่สร้าง 
ฝายน้ าล้น  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การกอ่สร้างฝายน้ าล้น 
ตามแบบ มข 2527 

 300,000 300,000   1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นน้ าพอเพียงต่อ 
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

161 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  2 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

162 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. วังกรวด - โนนเสลา    

หมู่ที่  2 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ของส าหรับ อปท. 

 330,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

163 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

164 โครงการปรับปรุง 
ท่อส่งน้ าเข้าสระประปา

หมู่บ้านวังกรวด 
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การปรับปรุงท่อส่งน้ าเข้า
สระประปา 

 200,000 200,000 200,000  1 
เส้น 

ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 

165 โครงการกอ่สร้าง      
รางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน  
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

166 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

167 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า   

หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
คลอง  แหล่งน้ า 
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

 300,000 300,000   1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นน้ าพอเพียงต่อ 
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168 โครงการซ่อมสร้างถนน   
ลาดยางทางเขา้หมู่บ้าน   

หมู่ที่  5 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

169 โครงการขุดลอกขยาย
สระน้ าประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกขยายนสระ
น้ าประปา             

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 300,000 300,000 300,000  1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นน้ าพอเพียงต่อ 
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

170 โครงการกอ่สร้าง 
ฝายชะลอน้ า 

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การกอ่สร้างฝาย    
ชะลอน้ า 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 300,000 300,000   1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ดี
ขึ้นน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

171 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

172 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  สายหลัก
ทางเข้าหมู่บ้านหมูท่ี่  6 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนลาดยาง 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

173 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางสายหลกัทางเขา้

หมู่บ้าน  หมู่ที่  7 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนลาดยาง 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 โครงการท าป้ายหมู่บ้าน 
ป้ายบอกทาง 

หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งป้ายชื่อ
หมู่บ้าน ป้ายบอกทาง 

ป้ายชื่อหมู่บ้าน        
ป้ายบอกทาง               

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 10,000 
 

10,000   2 ป้าย ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองชา่ง 
 

175 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก 

หมู่ที่  7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนน 
หินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 300,000 300,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

176 โครงการกอ่สร้าง 
โรงสูบน้ า 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การกอ่สร้างโรงสูบน้ าตาม 
แบบส านักบริหารจัดการน้ า 

กรมทรัพยากรน้ า 

 200,000 200,000   1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นน้ าพอเพียงต่อ 
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

177 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

178 โครงการขุดลอกบ่อพกั
น้ า  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกบ่อพกัน้ า 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 200,000    1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

179 โครงการ 
วางทอ่บล็อคคอนเวิร์ส      

หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การวางทอ่บล็อคคอนเวิร์ส  
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 400,000 400,000   1 จุด ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

180 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

181 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

182 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้าน 
หมู่ที่  9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนน         
หินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

  330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางเส้นหลัก 

ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

184 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. ถนนเส้น

หลัก หมู่ที่  10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

  การก่อสร้างถนน คสล.  
 ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

 330,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

185 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

  330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

186 โครงการกอ่สร้าง      
รางระบายน้ า  ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่  10 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน   
ทางของส าหรับ อปท. 

  330,000   1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

187 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่  11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนน          
หินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 300,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
หมู่ที่  11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

 330,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

189 โครงการกอ่สร้างราง  
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน (เขต กม.10)
หมู่ที่  11 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐาน 

งานทางของส าหรับ อปท. 

  330,000   1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

190 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(เขต กม.10) 
หมู่ที่  11 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ

ประชาชนในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

การขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

  300,000   1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ด ารงชีวิตและ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง 
 

191 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก (เขต กม.10)  

หมู่ที่  11 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การปรับปรุง            
ถนนหินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

  300,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

192 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่  12 

เพื่อพัฒนาเส้นทางประ  
ชาชนสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินค้าสะดวก 

การปรับปรุง          
ถนนหินคลุก 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 200,000    1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

193 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้สะอาด 

หมู่ที่  12 

เพื่อให้มีระบบประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 

การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา          

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

 300,000    1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าประปาที่

สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองชา่ง 
 

194 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  12 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐานงาน  
ทางของส าหรับ อปท. 

  330,000   1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

195 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน พร้อม
ท าป้ายหมู่บ้าน ป้าย
บ้านเลขที่ หมู่ที่  12 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สะอาดน่าอยู่ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้าน พร้อมท าป้าย
หมู่บ้าน ป้ายบ้านเลขที่ 

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

  100,000   1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

กองชา่ง 
 

196 โครงการปรับปรุงถนน 
ให้สูงขึ้นพร้อมราง 

ตัดผ่านถนน 
หมู่ที่  13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น
พร้อมรางตัดผา่นถนน               
ตามแบบมาตรฐานงาน  
ทางของส าหรับ อปท. 

 400,000 400,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

197 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐาน 

งานทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

198 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. หัวสระ – 

ปรางค์เก่า- ดอนมะนาว  
หมู่ที่  13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐาน 

งานทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 
 

330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

199 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า  ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่  13 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตามแบบมาตรฐาน     

งานทางของส าหรับ อปท. 

 330,000    1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

200 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่  14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุง          
ถนนหินคลุก            

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 300,000 300,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

201 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า  ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่  14 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ไม่ให้น้ าท่วม

ขัง 

การกอ่สร้างรางระบายน้ า
ตามแบบมาตรฐาน 

งานทางของส าหรับ อปท. 

 330,000    1 แห่ง ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
การกอ่สร้างรางระบายน้ า 

ตามแบบมาตรฐาน 
งานทางของส าหรับ อปท. 

 330,000 330,000   1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

203 โครงการกอ่สร้าง 
บ่อทิ้งขยะ   
หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

บ่อทิ้งขยะ             
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

 200,000 200,000   1 แห่ง ประชาชนมีบ่อทิ้ง
ขยะในสถานที่

เหมาะสมหมู่บ้าน
น่าอยู่ 

กองชา่ง 
 

204 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

 200,000    1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค   

บริโภค 

กองชา่ง 
 

205 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

 200,000    1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
  
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าโรงสูบน้ า 
บ้านหัวสระ 
หมู่ที่  8 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงสูบน้ าให้สามารถ

ใช้งานได ้

ขยายเขตไฟฟา้เขา้ 
โรงสูบน้ า 

 420,000    1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นมีน้ า

เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

207 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที ่ 1 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 
 

208 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

209 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า   

หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า  
คลอง  แหล่งน้ า 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 
 

210 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้าน   
หมู่ที ่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

  

 

 330,000 1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

211 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 3 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

212 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวด
หนามบริเวณสนามฟุตบอล 

หมู่ที่ 3 

เพื่อท ารั้วกั้นบริเวณ
สนามฟุตบอลไม่ให้
ได้รับความเสียหาย 

ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

    100,000 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชน
มีพื้นทีพ่ร้อมใน
การออกก าลัง

กายหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

กองชา่ง 
 
 

213 โครงการวางท่อระบาย
น้ า      คสล. บริเวณ
หน้าวัด      หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค- บริโภค 

วางทอ่ระบายน้ า  คสล.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    200,000 1 เส้น ประชาชนมีชีวิตที่ดี  
ขึ้น มีน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 
 

 

214 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
กองชา่ง 

 

215 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 4 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216 โครงการวางท่อประปา
ใหม่ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่  4 

เพื่อวางท่อประปาให้
น้ าไหลสะดวกและ

สะอาด 

วางทอ่ประปาใหม่ 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

    330,000 1 เส้น ประชาชนมีชีวิตที่ดี  
ขึ้น มีน้ าสะอาดใช้
เพื่อการอุปโภค-

บริโภค 

กองชา่ง 
 

217 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

218 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกทางเชื่อม

หมู่บ้านหนองสลักได 
ต าบลกุดน้อย – บ้าน
หนองรี ต าบลสีค้ิว  

หมู่ที่  4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน หินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

    500,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

219 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าโรงสูบน้ า 

บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่  5 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงสูบน้ าให้สามารถ

ใช้งานได ้

ขยายเขตไฟฟา้เขา้ 
โรงสูบน้ า 

    500,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220 โครงสร้างฝายชะลอน้ า
เพื่อกักเก็บน้ า 

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
พร้อมก่อสร้างฝายชลอน้ า      
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    350,000 1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 
 

221 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมีน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

222 โครงการท ารั้วบริเวณ
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

เพื่อท ารั้วกั้นบริเวณ
สระน้ าประปาหมู่บ้าน

ไม่ให้เสียหาย 

ก่อสร้างร้ัวบริเวณสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
 ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

    400,000 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีพ่ร้อมในการ
ออกก าลังกายหรือ

กิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง 
 

223 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที ่ 6 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นมีน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

225 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

226 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้าน   
หมู่ที ่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 

ตามแบบมาตรฐานงาน  
ทางของส าหรับ อปท. 

  

 

 330,000 1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

227 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนลาดยางเส้น
ระหว่างหมู่บ้านดอน

มะนาว ต าบลกุดน้อย – 
บ้านเสมา ต าบลสูงเนิน 

หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 

ตามแบบมาตรฐานงาน  
ทางของส าหรับ อปท. 

  

 

 330,000 1  เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
2 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

228 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกบ้านดอนมะนาว 

หมู่ที  7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนหินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

    300,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

229 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้สะอาดได้

มาตรฐาน 
หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีระบบประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 

การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา          

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าประปาที่

สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองชา่ง 
 

230 โครงการ 
ก่อสร้างโรงสูบน้ า 

หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

โรงสูบน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

    500,000 1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 
 

231 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. สายหลัก  

หมู่ที่  8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นมีน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

233 โครงการขุดลอกขยาย
บ่อพกัน้ า  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดลอกขยายบ่อพกัน้ า 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้นน้ าพอเพียง
ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองชา่ง 
 

234 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้สะอาดได้

มาตรฐาน 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้มีระบบประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 

การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา          

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

มีน้ าประปาที่
สะอาดได้มาตรฐาน 

กองชา่ง 
 

235 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

236 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 9 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 
 

237 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกบ้านถนนนาดี  

หมู่ที่  9 

เพื่อประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน หินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

238 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นมีน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

239 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

  

 

 200,000 1  แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล.  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

241 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกบ้านใหม่ กม.9  

หมู่ที่  11 

เพื่อประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน หินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองชา่ง 

242 โครงการขุดลอกสระน้ า 
คลอง แหล่งน้ า  

หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

มีแหล่งกกัเก็บปริมาณ
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิตที่ด ี
ขึ้นมีน้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

243 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 12 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้างรางระบาย
น้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

244 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกบ้านสะพาน

หงส์  
หมู่ที่  12 

เพื่อประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน หินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

กองชา่ง 

245 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้สะอาดได้

มาตรฐาน 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้มีระบบประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน 

การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา          

ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าประปาที่

สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองชา่ง 

246 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวด
หนามบริเวณสระ

น้ าประปา หมู่ที่ 12 

เพื่อท ารั้วกั้นบริเวณ
สรสระน้ าประปา
ไม่ให้ได้รับความ

เสียหาย 

ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

    100,000 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีพ่ร้อมในการ 
ออกก าลังกายหรือ 

กิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง 

247 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากประปาหมู่ที่  
8  - แยกบ้านดอน

มะนาว 
หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การกอ่สร้างถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

กองชา่ง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

248 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.ให้สูงขึ้น 
(ช่วงที่ 2) บ้านนาย
ประกอบหมู่ที ่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของส าหรับ อปท. 

    330,000 1  แห่ง ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

กองชา่ง 

249 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ าตัดผ่าน

จ านวน  2  จุด  หมู่ที่  
13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

การปรับปรุงถนน คสล.  
พร้อมรางระบายน้ า 

ตัดผ่านจ านวน  2 จุด  
ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางของส าหรับ อปท. 

    400,000 1  แห่ง ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

กองชา่ง 

250 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง 

การกอ่สร้าง 
รางระบายน้ า  

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางของ อปท. 

    330,000 1 แห่ง หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

251 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล   
หมู่ที ่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

การขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

  

 

 200,000 1  แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชา่ง 

252 โครงการกอ่สร้างถนน
หินคลุกสายเขา้พื้นที่

เกษตร 
หมู่ที่  14 

เพื่อประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางของ อปท. 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

กองชา่ง 

253 โครงการเทลาน
คอนกรีตเอนกประสงค์

บริเวณ 
บ่อหิน 

หมู่ที 14 

เพื่อเป็นพื้นที่ให้
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ 

เทลานคอนกรีต 
ตามแบบที ่อบต.

ก าหนด 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์

ในกิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

254 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
ประตู ต าบลกุดน้อย  

14 หมู่บ้าน 

เพื่อจัดระเบียบชุมชน
ให้เกิดความเรียบร้อย 

ซุ้มประตู  ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1 คร้ัง/ป ี หมู่บ้านเป็นที่
รู้จัก 

-กองช่าง 
-งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

255 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน  ป้ายซอย  

ป้ายคุ้ม  ต าบลกุดน้อย  
14 หมู่บ้าน 

เพื่อจัดระเบียบชุมชน
ให้เกิดความเรียบร้อย 

ป้ายหมู่บ้าน ป้ายซอย   
ป้ายคุ้ม  ตามแบบที่ 

อบต.ก าหนด 

  

 

200,000  1 คร้ัง/ป ี หมู่บ้านเป็นที่
รู้จัก 

-กองช่าง 
-งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

256 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
ประตู พร้อมป้าย

หมู่บ้าน  
หมู่ที่  7 

เพื่อจัดระเบียบชุมชน
ให้เกิดความเรียบร้อย 

ซุ้มประตู  ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

  

 

 200,000 1 คร้ัง/ป ี หมู่บ้านเป็นที่
รู้จัก 

-กองช่าง 
-งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

    ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมบูรณะ   
โบราณสถานหลวงปู่ด า  

หมู่ที ่ 12 

เพื่อซอ่มแซมบูรณะ
โบราณสถานหลวงปู่

ด า 

โบราณสถานหลวงปู่ด า  
ได้รับการซ่อมแซม

บูรณะ 

  

 

50,000  1  แห่ง ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการบวชชพีราหมณ์
ต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม

ด้านศาสนา 

ประชาชนในหมู่บ้านได้
อนุรักษ์และส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการปริวาสกรรม 
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม

ด้านศาสนา 

ประชาชนในหมู่บ้านได้
อนุรักษ์และส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมราก
วัฒนธรรม  

"ของดีบ้านฉัน" 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานงานประเพณีและ

วัฒนธรรมต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุได้รับ

การสืบสานและอนุรักษ์
ให้อยู่คู่กับสังคมไทย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

    ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
คณะกรรมการ 
หมู่บ้านต่างๆ  
หมู่ที ่๑-๑๔ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมอันดี

ของทอ้งถิ่น 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม

ต่างๆ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 14  
หมู่บ้าน 

ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษาเขา้พรรษา

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อถวายสังฆทาน
และเทียนพรรษาให้

วัด 
ต่าง ๆ ต าบลกุดน้อย 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ต่อไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานเฉลิม     
พระเกียรต ิ

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีความ
จงรักภักดีต่อชาต ิ

ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน เจ้าหน้าที่
และส่วนราชการแสดง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฉลิม
ฉลองงานรัฐพิธ ี

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมและให้

ความรู้กับเด็กและ
เยาวชน 

กิจกรรมวันเด็กในการ
ให้ความรู้และความ
เพลิดเพลินกับเดก็ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

    ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน    
ร าบวงสรวงย่าโม 

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานงานประเพณีและ

วัฒนธรรมต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการ         
12  สิงหามหาราชินี 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและถวาย

พระพรชัย 
แด่พระราชินี 

ประชาชนเจ้าหน้าและ
ส่วนราชการ ได้แสดง
ความจงรักภักดแีละ
ถวายพระพรชัยแด ่

พระราชินี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการธรรมะสัญจร
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อจัดให้มีการเทศ
ธรรมะให้ประชาชนใน

ต าบลกุดน้อยได้
ตระหนักถึงคุณธรรม

จริยธรรม 

มีพระเทศสั่งสอนเร่ือง
ธรรมะและการเจริญศีล
ภาวนาให้กับประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนใน
ต าบลกุดน้อยเป็น
ผู้ประพฤติตนอยู่

ในศีลธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 

    ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
        4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ 
หมู่บ้านนวัตวิถีปรางค์เกา่       

หมู่ที่  13 

การพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อการท่องเที่ยว  

มุ่งเน้นสร้างตลาดที่
ชุมชนดึงนักทอ่งเที่ยว
เข้าหมู่บ้านในด้าน

ต่างๆ เช่น  สินค้าด้าน
การเกษตร 

หมู่บ้านวัตวิถี      
ปรางค์เก่า 
หมู่ที่  13 

 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนอยู่ดี
กินดีมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการกินขา้วค่ า 
บ้านปรางค์เก่า 

หมู่ที่  13 

การสร้างจุดทอ่งเที่ยว
ภายในหมู่บ้าน  สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่  13 

 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง/ป ี ชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น มี

คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการท าบุญร าเดือนห้า เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ต่อไป 
ต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

  210,000 210,000 210,000 14 คร้ัง/ป ี ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี

และความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

    ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
        5.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารเมล็ด
พันธ์ขา้ว,ข้าวโพด 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีเมล็ด

พันธุ์ขา้ว,ข้าวโพด ที่มี
คุณภาพใช้ในการท า

นา 

เมล็ดพันธุข์้าว,ข้าวโพด
ที่ใช้ในการเพาะปลกู 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 คร้ัง/ป ี เกษตรกรลด
รายจ่ายในการ

ผลิต 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

2 โครงพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการ
เกิดโรคระบาดในสัตว ์  

อบต.กุดน้อย 

เพื่อให้บริการวัคซีนใน
การป้องกันโรคระบาด

ในสัตว ์

ศูนย์กระจายวัคซีนและ
รับแจ้งการเกิดโรค

ระบาดในสัตว ์  
อบต.กุดน้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจ

หลักวิชาการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม 

เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถน าไปปฏิบัติได ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ป ี กลุ่มอาชพี
เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชพีทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ต าบลกุดน้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี เกษตรกระลด
ต้นทุนการผลิต 
ผลผลิตปลอด

สารพิษ 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
        5.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรักษามาตรฐาน
และส่งเสริมพฒันา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อใหก้ารพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ได้อย่างย่ังยืน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีวิถี
ชีวิตที่ดขีึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

6 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร  สมาชกิสภา
ฯ หรือผู้น าชุมชน
เข้าใจได้รับความรู้
ด้านหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
หรือผู้น าชุมชนสามารถ

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้และ

ถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีวิถี
ชีวิตที่ดขีึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

7 โครงการสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร  

หมู่ที ่ 12 

เพื่อตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร ขนาด  

50x50x50 เมตร 

  

 

100,000  1  แห่ง มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่มี

คุณภาพ 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

8 โครงการสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร  

หมู่ที ่ 14 

เพื่อตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร ขนาด  

50x50x50 เมตร 

  

 

100,000  1  แห่ง มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่มี

คุณภาพ 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

9 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ส่งเสริมและพฒันาอาชพี
เกษตรกรรม ในทุกๆด้าน 

พัฒนาอาชพีให้
เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี เกษตรกรมี
ความรู้ทาง
การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
        5.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานด้าน

การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเกษตรกรรม 

อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน  ด้านการเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  คร้ัง/
ปี 

เกษตรกรได้รับ
แนวทางใหม่

ทางการเกษตร 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

11 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยและศูนย์

การเรียนรู้ทา
การเกษตร  ประจ า

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่
การศึกษาดา้น

การเกษตรอย่างครบ
วงจร 

มีพื้นทีก่ารวิจัยและ
เรียนรู้ทางด้าน

การเกษตรโดยตรง 

1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000  1  แห่ง กลุ่มอาชพี
เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

12 โครงการอุดหนุน
กลุ่มอาชพีทาง

การเกษตร 

เพื่อสรา้งรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกรในต าบล 

กุดน้อย 

กลุ่มอาชพีได้รับการ
สนับสนุนและ

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 14 
หมู่บ้าน 

กลุ่มอาชพี
เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

13 กิจการพาณิชย์
ร่วมกันระหว่าง

องค์กรภาครัฐและ
ชุมชน   

ด้านการเกษตร 

เพื่อการส่งเสริมและ
ฟื้นฟกูลุ่มอาชพีทาง

การเกษตร 

กลุ่มอาชพีทาง
การเกษตร เช่น ปุ๋ย 

เมล็ดพันธุ์  
เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ต าบล ประชาชนมี
สุขภาพดี
แข็งแรง 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 

    ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
        5.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การส่งเสริมอาชพี
ให้กับประชาชนตาม

แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มอาชพีสามารถร่วม
กลุ่มและสร้างรายได ้

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 

กลุ่ม
อาชพี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สามารถน าหลัก

เศรษฐกิจ
พอเพียงมาสรา้ง
อาชพีและสร้าง
รายได้เพือ่ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักปลัด 

15 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

การส ารวจข้อมูล
จัดท าบัญชีรายชื่อ 

ติดตั้งศูนย์รวบรวมพืช
พันธ์สมุนไพรใน

ท้องถิ่นโดยรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ ต้นกลา้

สมุนไพรฯ 

เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรม
พืชเมล็ดพันธุ์สมุนไพรฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนได้
อนุรักษ์พืช

สมุนไพรและได้
ใช้ประโยชน์

ต่อไป 

งานเกษตร
ส านักปลัด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ไม่ทิ้ง
ขยะบนไหล่ทางและที่

สาธารณะ 

เพื่อปลกูฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนทิ้งขยะ

ให้ถูกที ่

การจัดท าป้ายรณรงค์  
การไมท่ิ้งขยะบนไหล่
ทางและที่สาธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
จิตส านึกที่ดไีม่ทิ้ง
ขยะบนไหล่ทาง
และที่สาธารณะ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะ 

ประชาชนเกิดความรู้
ความเขา้ใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูก

วิธ ี

โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะ 

การฝกัอบรมเยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
ความรู้ในการคัด
แยกขยะ เกิด

ส านึกที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
ส าหรับรองรับขยะที่ไม่

สามารถน ากลับ 
มาใช้ใหม่ได ้

เพื่อไห้ประชาชนมทีี่
ส าหรับทิ้งขยะที่

เหมาะสม 

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะที่
เหมาะสมบ้านเมือง

สะอาดน่าอยู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ

รักษาสิงแวดล้อม 
ทิ้งขยะในสถานที่

เหมาะสม
บ้านเมืองน่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

4 โครงการกอ่สร้าง 
บ่อทิ้งขยะ 
หมู่ที ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

บ่อทิ้งขยะ           
ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด 
 

  100,000  1  แห่ง ประชาชนมีบ่อทิ้ง
ขยะในสถานที่

เหมาะสมหมู่บ้าน
น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อทิ้งขยะ  
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
บ่อทิ้งขยะ 

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีบ่อ
ทิ้งขยะในสถานที่
เหมาะสมหมู่บ้าน

น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

6 โครงการป้องกันน้ าเสีย
จากโรงงาน 

หมู่ที่ 8 

เพื่อปอ้งกันน้ าเสียจาก
โรงงานไม่ให้เขา้สู ่

แหล่งน้ าภายในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ าเสียไหลสู่แม่น้ าล า
คลอง 

 

 

 ๒๐,๐๐๐  1  แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการกอ่สร้าง 
บ่อทิ้งขยะ 
หมู่ที ่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

บ่อทิ้งขยะ 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

 

  100,000  1  แห่ง ประชาชนมีบ่อ
ทิ้งขยะในสถานที่
เหมาะสมหมู่บ้าน

น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

8 โครงการกอ่สร้าง 
บ่อทิ้งขยะ 
หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

บ่อทิ้งขยะ 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

 

  100,000  1  แห่ง ประชาชนมีบ่อ
ทิ้งขยะในสถานที่
เหมาะสมหมู่บ้าน

น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

9 โครงการกอ่สร้าง 
บ่อทิ้งขยะ  (บ่อใหม่) 

หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
จัดเก็บขยะ 

บ่อทิ้งขยะ 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

 

  100,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีบ่อ
ทิ้งขยะในสถานที่
เหมาะสมหมู่บ้าน

น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอาสาสมัคร
พิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอ้ม 

เยาวชน ประชาชน  
เกิดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
จิตส านึกในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

11 โครงการน าขยะชุมชน
เข้าร่วมก าจัด  ณ 

โครงการน าร่องการ
จัดการขยะแบบครบ

วงจร แบบกระจายศูนย์  
(Decentralized  - 

ISWMS) ของเทศบาล
เมืองสีค้ิว 

เพื่อให้มีการก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกตอ้ง
ตามหลักสขุาภิบาล 

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง  และถูกจ ากัด
อย่างถกูต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 14  
หมู่บ้าน 

ปริมาณขยะลดลง      
และขยะถกูน าไป      
ก าจัดอย่างถูกวิธ ี    
ลดผลกระทบตอ่
สิ่งแวดลอ้ม  และ

สุขภาพของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองชา่ง 

12 โครงการสร้างพลัง
ชุมชนเพือ่ลดปัญหา

ขยะมูลฝอยในต าบลกุด
น้อย 

การรณรงค์การลด
และการคัดแยกขยะ 

มูลฝอย 

การจัดระบบการจัดเก็บ
ขยะที่ถกูต้อง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 14 
หมู่บ้าน 

ต าบลกุดน้อยมขียะ
ลดน้อยลง  มีระบบ
การจัดเก็บขยะที่มี

ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริมจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวธิ ี

ประชาชนสามารถ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธ ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยท าให้คุณภาพ
ชีวิตมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

14 โครงการน าขยะชุมชน
เข้าร่วมก าจัดโครงการ
แปรรูปขยะมูลฝอย
ชุมชนเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า (อบต.นากลาง) 

เพื่อเป็นการก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกตอ้ง
ตามหลักสขุาภิบาล 

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง และถกูก าจัด

อย่างถกูต้อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 14 
หมู่บ้าน 

ปริมาณขยะลดลง
และขยะถกูน าไป

ก าจัดอย่างถูกวิธีลด
ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มและ
สุขภาพของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 
 

15 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อปลกูจิตส านึกใน
การอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้
เสื่อมโทรม 

  30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดโฟม 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกแก่
เจ้าหน้าที่  นักเรียน
และประชาชนงดใช้

ภาชนะจากโฟมบรรจุ
อาหาร 

โรงเรียนและประชาชน
ลดการใช้โฟมในการ

บรรจุอาหาร 

  20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ป ี เจ้าหน้าที่  
นักเรียนและ

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจถึง

อันตรายจากการ
ใช้โฟมและลดการ
ใช้โฟมในการบรรจุ
อาหารรับประทาน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
       6.2  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่า          
ชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว
ให้กับชุมชนและ

รักษาสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น 

พื้นที่ต าบลกุดน้อยมีป่า
เพิ่ม   มากขึ้น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 1  คร้ัง/
ปี 

มีปริมาณต้นไม้ใน
ต าบลกุดน้อยเพิ่ม

มากขึ้น 

งานส่งเสริม
เกษตร 

(ส านักปลัด) 

2 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขต
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหาภาวะ 

โลกร้อน 

การปลูกต้นไม้พื้นที่
เขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ต้นไม ้

การสร้างความ
สามัคคีและสร้าง

ความร่มร่ืนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เพิ่มมาก

ขึ้น 
 

งานส่งเสริม
เกษตร 

(ส านักปลัด) 

3 โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม แหล่ง

ท่องเที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

ชุมชน 

เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ  
สร้างความสามัคคี  

สร้างกลุ่มอาสาสมัคร
พิทกัษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

การปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ต้นไม ้

เกิดกลุ่มอาสาสมัคร
พิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนเพิ่ม 
มากขึ้น 

งานส่งเสริม
เกษตร 

(ส านักปลัด) 

 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตั้งจุดตรวจ
ประจ าหมู่บ้าน   

หมู่ที ่ 1 

เพื่อปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุและ

อาชญากรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ตั้งจุดตรวจ 
จ านวน  1 จุด 

   10,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่ม

มากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

2 โครงการกอ่สร้าง 
ป้อมยาม   
หมู่ที ่ 5 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

กองชา่ง 
3 โครงการกอ่สร้าง 

ป้อมยาม   
หมู่ที ่ 6 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

กองชา่ง 
4 โครงการกอ่สร้าง 

ป้อมยาม   
หมู่ที ่ 7 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

กองชา่ง 
5 โครงการกอ่สร้าง 

ป้อมยาม   
หมู่ที ่ 8 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

กองชา่ง 
6 โครงการกอ่สร้าง 

ป้อมยาม   
หมู่ที ่ 9 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

กองชา่ง 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอ่สร้าง 
ป้อมยาม  หมู่ที ่ 10 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 
กองชา่ง       

8 โครงการกอ่สร้าง 
ป้อมยาม  หมู่ที ่ 13 

เพื่อปอ้งกันและลด
อาชญากรรมภายใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้อมยาม  
ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

   50,000  1  แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 
กองชา่ง       

9 โครงการจัดซ้ือ 
กรวยยางจราจร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารงานอพปร.

ให้มีประสิทธิภาพ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกัน
ฯ (ส านัก

ปลัด) 
10 โครงการจัดซ้ือแผงไฟ

หยุดตรวจแผงกันจราจร 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การให้บริการงานของ 
อปพร. 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยบนท้อง

ถนนมากขึ้น 

งานป้องกัน
ฯ (ส านัก

ปลัด) 
11 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
ต าบลกุดน้อย  
14 หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารงาน 

อพปร.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้งขนาด  ๑๕  ปอนด์ 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 1 คร้ัง/ป ี สามารถช่วยเหลือ
เหตุการณ์ไดไ้ดท้ัน

ต่อสถานการณ์ 

งานป้องกัน
ฯ  (ส านัก

ปลัด) 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟภายใน

สถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนและบุคลากร
ครูต าบลกุดน้อย ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

นักเรียนและบุคลากรครู
ต าบลกุดน้อย มีความรู้

และรับมือในด้าน
บรรเทาสาธารณภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี สถานศึกษามี
ความรู้และเข้าใจ
ในการป้องกัน
และรับมือจาก

อัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 

13 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟภายใน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนในชุมชน 
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน   ชุมชน

ต าบลกุดน้อย มีความรู้         
และรับมือในด้าน     

บรรเทาสาธารณภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี หมู่บ้านภายใน 
ต าบลกุดน้อยม ี

ความรู้และเข้าใจใน
การป้องกันและ 

รับมือจากอัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 

14 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัยและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟภายใน

ส านักงาน อบต.กุดน้อย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาย
ภายในส านักงาน  ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ส านักงาน 

    เจ้าหน้าที่มีความรู้   
ในด้าน   บรรเทาสา

ธารณภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี อบต. กุดน้อยมี
ความรู้และเข้าใจ
ในการป้องกัน
และรับมือจาก

อัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 

15 โครงการจัดซ้ือกลอ้งวง
ปิด  (CCTV)  ภายใน

ต าบลกุดน้อย  
14 หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการประชาชนใน
ด้านความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 14 เคร่ืองๆละ 

23,000 บาท  

      322,000 322,000 14  
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่ม

มากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึก     ทบทวน อปพร.  

อบต.กุดน้อย 

เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ความรู้ให้กับ อปพร. 

อบต.กุดน้อย 

อปพร.มีความเข้าใจ 
และมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติหน้าที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมาก

ขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

17 โครงการประชุม  
คณะกรรมการประสาน   

งานศูนย์ อปพร.  
อบต.กุดน้อย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติ

หน้าที ่

อปพร.มีความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมาก

ขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

18 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อปพร.     
อบต.กุดน้อย 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ 
ของ อปพร.ต าบล 
กุดน้อย  ในการ

ให้บริการประชาชน 

อปพร. มีทัศนวิศัยใหม่ๆ
ในการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพในการ

บริการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ป ี อปพร. สามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้มา
พัฒนาตนเองและ
หมู่บ้านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

19 โครงการจัดซ้ือชุดฝกึ
หรือชุดปฏิบัติการ อป

พร. 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจและเหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน 

อปพร.มีวัสดุเคร่ืองแต่ง
กายพร้อมส าหรับปฏิบัติ

หน้าที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ป ี มีสมาชิก อปพร.
ใน   ต าบลกุด

น้อยเพิ่ม  มากขึ้น 

งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

 
 

แบบ  ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการยกระดับ
หมู่บ้านเอาชนะยาเสพ
ติด ตามยุทธศาสตร์ 5 

ร้ัวป้องกัน 

ให้เกิดความเข้มแข็ง
ในชุมชน  ปราศจาก

ยาเสพติด 

ประชาชนในชุมชนไม่มี
ผู้ติดยาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

งานป้องกันฯ 
(ส านักปลัด) 

2 โครงการอุดหนุน
งบประมาณกองทุนแม่
ของแผ่นดิน (ยาเสพติด) 

ต าบลกุดน้อย   
14  หมู่บ้าน 

ส่งเสริมกองทุนแม่
ของแผ่นดิน (ยาเสพ
ติด) มีความเข้มแข็ง
และสามารถแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดได ้

อุดหนุนกกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

กองชา่ง      
งานป้องกันฯ  
(ส านักปลัด) 

3 การจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งกรณี
ครบวาระยุบสภากรณี
แทนต าแหน่งทีว่่าง
และกรณีสั่งให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ 

การจัดการเลือกตั้ง 
ต าบลกุดน้อย 14 

หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี หมู่บ้านเป็นที่
รู้จัก 

งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน

และการบริการ
ประชาชนในช่วง

เทศกาล 

ป้องกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและบริการ

ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

จ านวนอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนมีจ านวนลดลง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

แบบ  ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

    ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
         7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

งานป้องกันฯ   
(ส านักปลัด)  

กองชา่ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
        2.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติด
กุดน้อยคัพ ส านักงาน
การทอ่งเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อสืบสานประเพณี
ออกพรรษา โดย

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุด
น้อยร่วมกับ

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา 

ประชาชน เยาวชน 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอล 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ปี/คร้ัง ประชาชน เยาวชน
ได้เขา้ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล เพื่อ

เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีและ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล 

ยาเสพติด 

-กองการ 
ศึกษาฯ 
-ส านักงาน
การทอ่งเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
นครราชสีมา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติด 
กุดน้อยคัพ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

เพื่อสืบสานประเพณี
ออกพรรษา โดย

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุด
น้อยร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ประชาชน เยาวชน 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอล 

 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ปี/คร้ัง ประชาชน เยาวชน
ได้เขา้ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล เพื่อ

เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีและ
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

-กองการ 
ศึกษาฯ 
-ส านักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
นครราชสีมา 

 

แบบ  ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บ้านเต่างับหมู่ที ่3 
  ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว – 

บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที ่7   
ต.สีค้ิว  อ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. ตาม
แบบที ่ อบต.

ก าหนด 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนน  คสล.บ้านโนน
เสลา ม.6 ต.กุดน้อย 
อ.สีค้ิว  - บ้านหัน 

หมู่ที่ 1   
ต.บ้านหัน อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,100 ม. ตาม
แบบที ่ อบต.

ก าหนด 

๖,๕๕๒,๐๐๐ ๖,๕๕๒,๐๐๐ ๖,๕๕๒,๐๐๐ ๖,๕๕๒,๐๐๐ ๖,๕๕๒,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

3 โครงการกอ่สร้าง
ถนน  คสล.บ้านดอน
นกเขา ม.5 ต.กุด
น้อย อ.สีค้ิว - บ้าน

นาหนอง  
หมู่ที ่ 7  ต.บ้านหัน 

อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คส
ล.กว้าง 6 ม. ยาว 

4,000 ม.ตามแบบ
ที ่ อบต.ก าหนด 

๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

แบบ  ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล. บ้านบ่อทอง 

หมู่ที ่14 ต.กุดน้อย 
อ.สีค้ิว- บ้านแก่นทา้ว 

หมู่ที่ 2 ต.เสมา อ.สูงเนิน        
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้า
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง  6 ม. ยาว 

3,500 ม.ตามแบบ
ที ่ อบต.ก าหนด 

๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

5 โครงการกอ่สร้างถนน  
ลาดยางบ้านกุดเต่างับ 

หมู่ที่ 3 ต.กุดน้อย–บ้าน
หนองสลักได หมู่ที ่4     

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว          
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้า
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คส
ล.กว้าง 6 ม. ยาว 

6,000 ม. ตามแบบ
ที ่ อบต.ก าหนด 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

6 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. บ้านกุดเต่างับ      
หมู่ที ่ 3 ต.กุดน้อย -   
บ้านหนองสลักได 

หมู่ที ่ 4   ต.กุดน้อย 
อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้า
สะดวก 

ถนนลาดยาง  กว้าง 
6 ม.  ยาว  6,000 
ม. ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

 

แบบ  ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล.บ้านถนนนาดี  
หมู่ที่ 9 - บ้านโคก

สะอาด  หมู่ที ่ 12  ต.สี
ค้ิว   

อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

8 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล.บ้านโนนเสลา  
หมู่ที่ 6 ต.กุดน้อย - 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000ม.  
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ.ง 

9 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล.บ้านโนนเสลา  
หมู่ที่ 6 ต.กุดน้อย -  
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000ม. 
ตามแบบที ่ อบต.ก าหนด 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

 

แบบ  ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกสระ
หนองสลักได หมู่ที ่ 4  

ต.กุดน้อย อ.สีค้ิว 
นครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค- บริโภค 

การขุดลอกสระน้ า 
ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แห่ง ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีน้ า

พอเพียงต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

- กองช่าง 
- อบจ. 

11 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ทางเขา้บ้านหัวสระ 

หมู่ที 8 - ปรางค์เก่า  
หมู่ที่ 13 - ดอนมะนาว 
หมู่ที่ 7 ต.กุดน้อย อ.สี

ค้ิว  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง

สินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง  6  ม.  

ยาว 1,100 ม.  
ตามแบบที ่ อบต.

ก าหนด 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

12 โครงการน าน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมกลับมา
ใช้ใหม่ (ใช้ในโรงงาน/

ใช้ในแปลงมัน
ส าปะหลัง) 

เป็นต้นแบบการ
ส่งเสริมการ

หมุนเวียนน้ ากลับมา
ใช้ใหม่เพื่อเป็น

ต้นแบบเทคโนโลยี
การใช้น้ าบ าบัดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมและ
พื้นทีก่ารเกษตรภายใน 

ต.กุดน้อย สีค้ิว มิตรภาพ 
ลาดบัวขาว หนองหญา้

ขาว อ.สีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา 

19,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1แห่ง ประชาชนในพื้นที่
เขต ต.กุดน้อย สี
ค้ิว มิตรภาพ ลาด
บัวขาว หนองหญ้า

ขาวได้รับการ
หมุนเวียนน้ า

กลับมาใชไ้ด้และ
ช่วยบรรเทาภาวะ

ภัยแล้ง 

- กอง
สาธารณสขุฯ 
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

     ๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีต บ้าน

ใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 – 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 

5 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ

ขนส่งสินค้าสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลตกิ       
คอนกรีต กว้าง 6 

เมตร ยาว 850 เมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,500    ตร.ม. ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

3,268,000 3,268,000 3,268,000 3,268,000 3,268,000 1 เส้น ประชาชน
สะดวกในการ

สัญจร 

- กองช่าง 
- อบจ. 

14 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 

ต าบลกุดน้อย 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดได้มาตรฐาน

ใช้ในการ 
อุปโภค - บริโภค 

การขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคภายใน 

ต าบลกุดน้อย 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ชีวิตที่ดขีึ้น  มี
น้ าพอเพียงต่อ
การอุปโภค-

บริโภค 

- กองช่าง 
- การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 02/1 



                                                                                       บัญชีครุภัณฑ์                                                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู (ห้องประชุม อบต.กุดน้อย)  
จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท  
  - โดยมีคุณลักษณะตาทมบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังบประมาณ  

 
- 

 
- 

 
188,000 

 
188,000 

 
188,000 

 
ส านักปลดั 

 
 

 
2 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง  
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
1,400 

 
1,400 

 
1,400 

 
ส านักปลดั 

 

3 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอ้มกระจก จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดกว้าง 75 เซนตเิมตร ยาว 150 
    เซนติเมตร สูง 75 เซนตเิมตร 
  - มีลิ้นชักด้านขวา 
   - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

- - 8,000 8,000 8,000 ส านักปลดั 
 

 
 
 

                                                                                     
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
  - เก้าอี้บุนวม 
  - มีพนักพิงหลัง 
  - ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
  - มีที่พักแขนท้ังสองข้าง  
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจาก ไมม่ีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ  

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
ส านักปลดั 

 
 
 

5 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน  1 หลัง  
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ  

- - 7,900 7,900 7,900 ส านักปลดั 
 

 6 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปั๊มน้ าถังอัตโนมตัิ  ขนาด 250 w จ านวน 1 เครื่อง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ 

- - 9,500 9,500 9,500 ส านักปลดั 
 

7 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18  หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท 
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
5,200 

 
5,200 

 
5,200 

 
ส านักปลดั 

 
 
 

                                                                                  
 
 

แบบ  ผ. 03 



           บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

8 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานนครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  จ านวน 1 เครื่อง   
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
ส านักปลดั 

 
9 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีเทาสลับ จ านวน 1 หลัง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
ส านักปลดั 

 

10 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้ว 
จ านวน 1 จอ 
   - โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
24,300 

 
24,300 

 
24,300 

ส านักปลดั 
 
 

11 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
   - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ 

 
- 

 
- 

 
11,000 

 
11,000 

 
11,000 

 
ส านักปลดั 

 
12 

 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านกงาน 

เก้าอี้สภา จ านวน 28 ตัวๆ ละ 4,500 บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
  - พนักพิงระดับกลาง มเีท้าแขน ปลายขา 5 แฉก ปรับ 
    ระดับ บุหนัง มีโช้คแก๊ส ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  
    62 x 64 x 92 เซนติเมตร  
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี    
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
126,000 

 
126,000 

 
126,000 

 
ส านักปลดั 

 

                                                                                   
 

แบบ  ผ. 03 



                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

13 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

ตู้ล าโพงเบส ขนาด 18 นิ้ว 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 ส านักปลดั 

 

14 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

ตู้ล าโพงเบสกลาง ขนาด 15 นิ้ว 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
7,500 

 
7,500 

 
7,500 

 
ส านักปลดั 

 

15 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านกงาน 

พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา  ขนาดใบพัด 24 นิ้ว   
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท 
   - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
ส านักปลดั 

 

16 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง  
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                            

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

17 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่
 
 

กล้องถ่ายภาพ DSLRจ านวน 1 ชุด โดยมคีุณลักษณะดังนี ้
  - ความละเอียดทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 
  - หน้าจอ LCD ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
  - พร้อมเลนส์ ช่วงไม่น้อยกว่า 18 – 55 mm 
  - มีระบบออโต้โฟกัส 
  - บันทึก VDO ระดับ Full HD 
  - มีระบบแฟลตในตัว 
  - สามารถถ่ายโอนข้อมลูจากกลอ้งไปเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
  - คู่มือการใช้งาน 
  - อุปกรณ์บันทึกข้อมลู ไม่น้อยกว่า 32 GB 
  - ฟิลเตอร์กันหน้าเลนส ์
  - แบตเตอรี่ ส ารอง 1 ก้อน 
  - รองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI 
  - รองรับการบันทึกไฟล์ภาพ Jpeg, RAW  
  - รองรับการบันทึกไฟล์วีดโีอ MOV, Mpeg4 
  - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
  - มีอุปกรณป์ระกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  - ขาตั้งกล้อง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 
  - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
32,000 

 
32,000 

 
32,000 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 

แบบ  ผ. 03 



                     บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

18 แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์   หรือ LED สี  
จ านวน 1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
ส านักปลดั 

 

19 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
ส านักปลดั 

 

20 แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

พัดลมตดิผนัง ขนาด 16 นิ้ว (ห้องประชุม อบต.กุดน้อย) 
จ านวน 7 ตัวๆ ละ 1,500 บาท  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
 - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว 
 - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี  
   แข็งแรง ทนทาน 
 - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ 
 - ปรับส่ายซ้าย - ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ 
 - มีระบบความปลอดภยัตัดไฟอัตโนมัต ิ
 - ไดร้ับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 - ผลติภณัฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไมม่ีตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
10,500 

 
10,500 

 
10,500 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 
 

แบบ  ผ. 03 



                      บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

21 
 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

เครื่องบันทึกเสียงดจิิตอล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ
ดังนี ้
 - บันทึกเสียงคณุภาพ LPCM / MP3 
 - ความจ าในตัว 4 GBบันทึกเสียงได้นานไม่น้อยกว่า 150 ชม. 
 - ไมค์บันทึกในตัวมีความไวต่อเสยีงสูง S-Mic 
 - ปรับบันทึกเสียงแบบกว้าง หรือ โฟกัส 
 - ลดเสียงรบกวนขณะฟังจากไฟลเ์สียงหรือขณะบันทึก   
 - USB ในตัวต่อคอมพิวเตอรไ์ด้ตรง 
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไมม่ีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 
 

 
- 
 

 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

22 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จ านวน 1 หลัง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 
 

 
- 
 

 
5,500 

 

 
5,500 

 

 
5,500 

 

 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

23 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 18 ช่อง  จ านวน 1 หลัง 
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

24 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล  สูบน้ าได้ 
3,800 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
102,000 

 
102,000 

 
102,000 

 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

 
                                                                                   
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



 
                                                                                        บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

25 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF – FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
   - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
36,000 

 
36,000 

 
36,000 

 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

 

26 แผนงาน
การเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 
 
 

 
- 

 
 22,000 

 
22,000 

 
22,000 งานส่งเสรมิ 

การเกษตร 
(ส านักปลัด) 

27 แผนงาน
การเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
 

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธ์ุจ านวน 1 เครื่อง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
27,000 

 
27,000 

 
27,000 

 
งานส่งเสรมิ 
การเกษตร 
(ส านักปลัด) 

28 
 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
 

เครื่องพิมพ์สมดุบัญชี และเช็ค  จ านวน 1 เครื่อง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
27,000 

 
27,000 

 
27,000 

 
งานส่งเสรมิ 
การเกษตร 
(ส านักปลัด) 

29 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
   - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
กองคลัง 

                                                                                                       
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                   บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

30 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 

 
กองคลัง 

31 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ  LED ขาวด า จ านวน 
1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
9,000 

 
9,000 

 
9,000 

 
กองคลัง 

32 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA  จ านวน 1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
5,800 

 
5,800 

 
5,800 

 
กองคลัง 

33 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
กองคลัง 

34 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก  จ านวน 1 หลัง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
7,900 

 
7,900 

 
7,900 

 
กองคลัง 

 
 

แบบ  ผ. 03 



 
                                                                                                  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

35 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เอนกประสงค์ 1 บาน 6 ลิ้นชักมีช่องกลาง  มอก.  
    - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มตีามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
กองคลัง 

36 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง  
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
700 

 
700 

 
700 

 
กองคลัง 

37 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
   - แบบเจาะกระดาษและเขา้เลม่มือโยก จ านวน 1 เครื่อง  
   - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
กองคลัง 

38 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  ความละเอียด 300 x 300 
จุดต่อตารางนิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
90,000 

 
90,000 

 
90,000 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                      บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

39 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอ้มกระจก จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดกว้าง 75 เซนตเิมตร ยาว 150  
    เซนติเมตร สูง 75 เซนตเิมตร 
  - มีลิ้นชักด้านขวา 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ  ๑  ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
กองช่าง 

 
 
 

40 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงานส าหรับอ านวยการ  จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 - เก้าอี้บุหนัง 
 - มีพนักพิงสูง 
 - ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
 - มีที่พักแขนท้ังสองข้าง 
 - เบาะหุม้ด้วยหนังสังเคราะหส์ีด า 
    - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มตีามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                   บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

41 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - เก้าอี้บุหนัง 
  - มีพนักพิงสูง 
  - ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
  - มีที่พักแขนท้ังสองข้าง 
  - เบาะหุม้ด้วยหนังสังเคราะห์สดี า 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
2,5๐๐ 

 
2,5๐๐ 

 
2,5๐๐ 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

42 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 

 
กองช่าง 

 

43 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสุด  ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
868,000 

 
868,000 

 
868,000 กองช่าง 

 
 

                                                                                  
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                              บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

44 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
56,000 

 
56,000 

 
56,000 

 
กองช่าง 

 
45 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
47,000 

 
47,000 

 
47,000 

 
กองช่าง 

46 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
  
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
    - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
17,000 

 
17,000 

 
17,000 

 
กองช่าง 

 

47 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
  
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
กองช่าง 

 

48 แผนงานเคหะ
และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 
ขนาด A3จ านวน 1 เครื่อง 
   - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
6,300 

 
6,300 

 
6,300 

 
กองช่าง 

                                                                                              
 

แบบ  ผ. 03 



                   บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

49 แผนงานเคหะ
และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  เป็นรถบรรทุก 
เทท้าย เครื่องยนตด์ีเซลชนิด 6 ล้อ มีก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลคิพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   
จ านวน 1 คัน 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
2,300,000 

 
2,300,000 

 
2,300,000 

 
กองช่าง 

50 แผนงานเคหะ
และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง  
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
700 

 
700 

 
700 

 
กองช่าง 

 

51 แผนงานเคหะ
และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน  

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
กองช่าง 

52 แผนงานเคหะ
และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

เครื่องตบดิน  จ านวน ๑ เครื่อง 
    - โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
21,000 

 
21,000 

 
21,000 

 
กองช่าง 

 
53 แผนงานเคหะ

และชุมชน      
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส ารวจ 

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
34,000 

 
34,000 

 
34,000 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



 
                                                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

54 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED  TV)  ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
7,300 

 
7,300 

 
7,300 

 
กอง

การศึกษา 

55 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง  
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
700 

 
700 

 
700 

 
กอง

การศึกษา 

56 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอ้มกระจก จ านวน  
3 ตัวๆ ละ 8,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 78 x 75 ซม. 
  - พ่นสีอีพ็อกซี่ 
  - ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก, ซ้าย 3 ลิน้ชัก, กลาง 1 ลิ้นชัก 
  - มีกุญแจล๊อค 
  - มีที่วางเท้า 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
24,000 

 
24,000 

 
24,000 

 
กอง

การศึกษา 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

57 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
    - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
17,000 

 
17,000 

 
17,000 

 
กอง

การศึกษา 

58 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างานขนาดกลาง  มีล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 
4,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - มีล้อเลื่อน 
   - มีที่ท้าวแขน 
   - ปรับระดับสูง ต่ าไดด้้วยโช๊ค  
   - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
กอง

การศึกษา 
 
 
 
 
 

59 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จ านวน 1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 

 
กอง

การศึกษา 

60 แผนงาน
การศึกษา  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 
   - โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
กอง

การศึกษา 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                     บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

61 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 
 

ลิ้นชักเก็บเอกสาร 15  ช้ัน  จ านวน  1  หลัง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

- - 6,900 6,900 6,900 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

62 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีเทาสลับ จ านวน 1 หลัง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคมฯ 

63 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน  

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง  
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
700 

 
700 

 
700 

 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคมฯ 

64 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
17,000 

 
17,000 

 
17,000 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 

65 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifuncti0n แบบฉีดมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
    - โดยมีคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

                                                                                                     
 

แบบ  ผ. 03 



                     บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

66 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
      - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

 
- 

 
- 

 
2,500 

 
2,500 

 
2,500 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

67 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว 
  - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
ฉบับเดือนมกราคม 2561 

 
- 

 
- 

 
19,300 

 
19,300 

 
19,300 

 
กอง

สาธารณสุข 
 

68 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

เครื่องบันทึกเสียงดจิิตอล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ
ดังนี ้
  - บันทึกเสียงคณุภาพ LPCM / MP3 
  - ความจ าในตัว 4 GB บันทึกเสยีงได้นานไม่น้อยกว่า 150 
    ช่ัวโมง 
  - ไมค์บันทึกในตัวมคีวามไวต่อเสยีงสูง  S-Mic 
  - ปรับบันทึกเสยีงแบบกว้าง หรอื โฟกัส 
  - ลดเสียงรบกวนขณะฟังจากไฟล์เสยีงหรือขณะบันทึก 
  - USB ในตัวต่อคอมพิวเตอร์ได้ตรง 
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
กอง

สาธารณสุข 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

69 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง  
  - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

- - 700 700 700 กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

70 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 
 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จ านวน 1 ตัว 
- โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

- - 5,500 5,500 5,500 กอง
สาธารณสุข 

 
71 แผนงาน

สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ กอง
สาธารณสุข 
 

เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
  - เก้าอี้บุนวม 
  - มีพนักพิงหลัง 
  - ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
  - มีที่พักแขนท้ังสองข้าง  
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 
 
 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
กอง

สาธารณสุข 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 03 



                                                                                                     บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

72 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์  
โฆษณาและ
เผยแพร ่

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว  แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์
ลอย  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 
 - ล าโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับบลูทูสพร้อมไมคล์อย VHF 2 อัน 
 - ก าลังขับสูงสดุ 450w./900 w. 
 - ก าลังขับพาวเวอร์แอมปส์ูงสดุ 150 w 
 - ความไวการตอบสนองล าโพง 99 Db 
 - ช่องส าหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได ้
 - มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว ย่านความ VHF 
 - ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz – 20kHz 
 - เพาเวอร์วซัพพลาย 220 - 240  Vac/50 – 60 Hz 
 - เครื่องบันทึกเสียงในตัว บันทึกเสียงพูดเป็นไฟล์ MP3 
 - โวลุม่ปรับเสียง เบส แหลม ปรบัทุ้ม – แหลม 
 - Mic, Line Input ใช้ไมค์สายได ้
 - แบตเตอรี่ในตัว (ชาร์จไฟบ้านปกติ) 
 - บันทึก REC บันทึกเสียงจากไมโครโฟนลง USB MP3  
   ได้ อัดเสียงได้ (REC function) 
 - ตัดเสียงเพลงอัตโนมตัิเมื่อพูดไมโครโฟน 
 - ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรบัเอ็กโค่ได้ (เสียงก้อง) 
 - ช่องต่อไมโครโฟนมสีาย  และ Line input 
 - ชาร์จไฟในตัวและแบตเตอรี่ชารจ์ ชาตได้ในตัวตู้ล าโพง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มตีามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
11,000 

 
11,000 

 
11,000 กอง

สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 
 

แบบ  ผ. 03 



                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

73 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 
 

เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว  
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
  - เก้าอี้บุนวม 
  - มีพนักพิงหลัง 
  - ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
  - มีที่พักแขนท้ังสองข้าง  
  - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
2,500 

 
2,500 

 
2,500 

 
กอง

สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

74 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 

รถยนต์ตรวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์ สูงสดุไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์ เครื่องยนต์
ดีเซล 
  - แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
    โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
1,290,000 

 
1,290,000 

 
1,290,000 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 

รวม  - - 5,785,300 5,785,300 5,785,300  

 
 

 
 
 

แบบ  ผ. 03 



 

 
 
 

       ส่วนที่  4 
         การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
           ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานดังนั้นจึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้นตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม 
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นใหเ้ข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตาม  และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
 
                                        แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

                                เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



              แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
               เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

                   เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Ana 
lysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้มีสอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลาง
ท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๕) 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  



 4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
             (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี ้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร ์
อปท.  

ในเขตจงัหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคลากร 

        

  

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

        
  

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

        
  

๔.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

        

  

๕.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

        
  

๖.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริการจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้ม 

        

  

๗.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาควาปลอด  
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

        

  

รวม           



   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ      
๓ จากเงินสะสม      

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  
   

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  
   

 
            (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

         การจัดผลเชิงคุณภาพ    ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม   โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที ่ ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง 
                ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

   
     
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.4  ข้อเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
       4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

-  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายแนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุบรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

-  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ใน
ต าบล  ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาดการท าลายการรักษา    

-  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ า    ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย    มีหนี้สินเยอะไม่
เพียงพอในการด ารงชีวิต  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  
ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษาการ
จัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

-  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด    และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด 
แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

-  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล    เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทาง
ส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

       4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        -  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขอยู่มาก   ดังนี้     ด้านการศึกษา    สาธารณสุข    ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา   สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ    เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค      ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ   ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก    ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
       -  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่
ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  
ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
       -  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยง
สัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 



 
  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต าบลวังโพธิ์ 198,000.00 

๒ โครงการวัน  อปพร.  (22  มีนาคม  ของทุกปี) 10,000.00 
๓ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน 29,700.00 

๔ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 2,350.00 
๕ โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และเทศกาลสงกรานต์ 
6,600.00 

๖ จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 90,000.00 

๗ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 35,800.00 

๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,600.00 

๙ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 8,500.00 

๑๐ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000.00 
๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน

ครอบครัว 
19,820.00 

๑๒ โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน 30,000.00 
๑๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้น าชุมชนและ

ประชาชน 
250,000.00 

๑๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ต าบลวังโพธิ์ 119,856.00 

๑๕ โครงการวันปีใหม่ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน 36,000.00 

๑๖ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 16,200.00 
๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยชงโค ม.1 สายไปวัดบ้าน

ห้วยชงโค 
400,000.00 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนด าไปสายบ้านนาย
สมาน  หวังแอบกลาง  ม.2 บ้านวังโพธิ์ 

255,000.00 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ไปศาลปู่ตา ม.4 
บ้านโนนทองหลาง 

359,000.00 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังแร่ ม.5 68,000.00 
๒๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตบ้านนา ม.3 420,000.00 

๒๒ โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 13,800.00 

๒๓ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15,385.00 

๒๔ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 9,970.00 



 


