
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน 
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(E-plan : Electronic Plan) 
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                 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
                 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ดังนี้ 
                 ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
                     "บริการล้ าหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

                 ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
                      1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                      2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
                      3. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
                      4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมยังคงอยู่และสืบสานต่อไป 
                      5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมรายได้และยั่งยืน 
                      6. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
                      7. การด ารงชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

               ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                  ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
                     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                     2. แผนงานการศึกษา 
                     3. แผนงานสาธารณสุข 
                     4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
                 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                   1. แผนงานการศึกษา 
                   2. แผนงานสาธารณสุข 
                   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                   4. แผนงานงบกลาง 
                   5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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              การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
             ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
             การพัฒนาด้านการเกษตร 
               1. แผนงานการเกษตร 
 
             ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1. แผนงานสาธารณสุข 
               2. แผนงานการเกษตร 
 
           ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



 
     ง. การวางแผน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป 
        องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 64 3,050,000.00 64 3,615,000.00 65 3,365,000.00 72 5,095,000.00 65 3,365,000.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 120 25,216,980.00 120 25,744,280.00 122 25,998,280.00 121 30,554,280.00 117 25,524,460.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 11,398,000.00 75 24,883,500.00 91 36,01’4,600.00 137 42,231,600.00 262 87,674,100.00 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 940,000.00 13 1,040,000.00 14 1,250,000.00 15 1,300,000.00 12 1,150,000.00 

การพัฒนาด้านการเกษตร 13 2,500,000.00 13 2,500,000.00 13 2,500,000.00 15 2,700,000.00 13 2,500,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 1,280,000.00 12 1,280,000.00 14 1,330,000.00 19 1,750,000.00 14 1,330,000.00 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16 915,000.00 16 915,000.00 16 1,065,900.00 25 1,747,900.00 17 1,637,900.00 

รวม 271 45,299,980.00 313 59,977,780.00 335 71,523,780.00 404 85,378,780.00 500 123,181,460.00 
 

      
      จ. การจัดท างบประมาณ 
          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
จ านวน 81 โครงการ งบประมาณ 23,714,740 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 6 96,300.00 

 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 46 19,078,320.00 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,889,000.00 

 ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 120,000.00 

 การพัฒนาด้านการเกษตร 4 62,000.00 

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 80,000.00 

 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 389,120.00 

รวม 81 23,714,740.00 
 

     
     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน 
และระดับต าบล 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพ่ือน าข้อมูลจากประชาชน 
มาแก้ไขปัญหาความต้องการ 
ในการพัฒนาต าบลกุดน้อย 

จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
และระดับต าบล 

2. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ อบต. พบประชาชน 40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดหน่วยบริการนอกท่ีตั้ง
ส านักงานเพื่อให้บริการประชาชน 
 

ประชาชนรับบริการนอกสถานที่และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

10,000 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
การป้องกันการปราบปรามทุจริต
ประพฤติมิชอบและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมา 
ภิบาลการป้องกันการปราบปรามทุจริต
ประพฤติมิชอบและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของพนักงานและคณะผู้บริหาร 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ 

5. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมปลูกจิตส านึก
พระพุทธศาสนา มีทัศนคติ 
ค่านิยม มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ 

6. 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

26,300.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เก็บภาษี
ได้มากข้ึน 

รายได้จากการจัดเก็บภาษีมากข้ึน 

7. 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
และเสริมสร้างก าลังใจ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

เด็กเล็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับวัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

245,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเด็กเล็กและเด็กนักเรียน 

เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

9. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่โรงเรียนภายในต าบลกุดน้อย 

2,000,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเด็กเล็กและเด็กนักเรียน 

เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทางอย่างทั่วถึง 

10. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม 
ให้แก่โรงเรียนในต าบลกุดน้อย 

1,034,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเด็กเล็กและเด็กนักเรียน 

อาหารเสริม (นม) ตามมาตรฐาน มอก. 

11. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน
ต าบลกุดน้อย 

150,000 
ส านัก/กอง
การศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการออก
ก าลังกายประชาชนมีสุขภาพดี 

เยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกล 
ยาเสพติด 

12. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
ออกพรรษาต้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ 

150,000 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานงานกีฬาออกพรรษา 
และประชาชนได้เข้าร่วมได้เข้า
ร่วมกีฬาฟุตบอลประจ าปี 

เยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกล 
ยาเสพติด 

13. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

85,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 

14. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

56,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดังนี้ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกัน
ไข้เลือดออก 

40,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

16. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

150,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือบริหารจัดการระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลกุดน้อย 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

17. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

18. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

7,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

19. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 

6,500.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชนใน
การต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติดและให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปญัหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 

6,500.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ
ด้วยตนเองและภายในชุมชน 

ประชาชนสามารถป้องกันโรคหนอนพยาธิ
ได้ 

21. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 

6,830.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

22. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 4 

8,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยมีความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม 

23. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4 

5,170.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด และให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 

24. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 

4,880.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 5 

7,560.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยมีความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม 

26. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 

7,560.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด และให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 

27. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 

6,130.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริม สุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

28. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 6 

6,845.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

29. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 

6,845.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด และให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 7 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

31. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมู่ที่ 8 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพรใน
ชุมชนและแหล่งธรรมชาติ 

ประชาชนมีความรู้ เห็นคุณค่าของสมุนไพร 

32. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

33. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10 

4,880.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

34. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 10 

7,560.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

35. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 10 

7,560.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด และให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้าน
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและให้
เยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยยา
เสพติด 

36. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 11 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด และให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 

37. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 

5,790.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริม สุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้าน 

38. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 12 

7,250.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อยได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

39. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 12 

6,960.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชน 
ในการต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติดและให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน การเลือกซ้ือเกลือ
ไอโอดีนได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนภายในต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

41. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็ก 

การดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

42. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในวัดในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หมู่ที่ 11 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้ระบบสุขาภิบาลสะอาด
พร้อมให้บริการ 

ประชาชนใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลในที่สาธารณะ 

43. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 13 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยของเด็กและ
เยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 

เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาทุกคนได้รับบริการ
เบื้องต้นจนเกิดรอดปลอดภัย และได้รับ
โภชนาการตามวัย 

44. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมู่ที่ 14 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพรในชุมชนและ
แหล่งธรรมชาติ 

ประชาชนมีความรู้เห็นคุณค่าของสมุนไพร
ไทย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
กลุ่มอาชีพต าบลกุดน้อย 

30,000 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
เรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆ ของต าบล
กุดน้อย 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพต าบลกุดน้อย 
จ านวน 1 แห่ง 

46. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

132,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลกุดน้อย 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

47. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

12,148,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลกุดน้อย 

ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ครบทุกคน 

48. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

2,688,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก ่
ผู้พิการต าบลกุดน้อย 

ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ครบทุกคน 

49. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 20,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี 
และครอบครัวให้ดีขึ้น 

สตรีและครอบครัว 

50. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอบรมให้ความรู้
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพทางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพ
ก่อนเข้าสู่วัยชรา 

51. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในพื้นที่
ต าบลกุดน้อยและพ้ืนที่รอบโรงงาน 

46,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและผลผลิต
ทางการเกษตรขยายตลาดให้กับ
เกษตรกร 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต าบลกุดน้อย 

52. 
ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

84,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ฝึกอาชีพ สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพมีรายได้ช่วยเหลือ
ตนเองได้ 
 

ผู้สูงอายุภายในต าบลกุดน้อย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

243,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบายน้ าในหมู่บ้าน 
ไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า ยาว 100 ม.  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

54. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางหนองสลักได – ไก่เส่า 
หมู่ที่ 4 

540,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ยาว 550 ม.ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

55. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

303,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

56. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
โนนเสลา - วังกรวด หมู่ที่ 6 

303,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

57. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

303,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

58. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

307,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบายน้ าในหมู่บ้าน 
ไม่ให้ท่วมขัง 

รางระบายน้ า ยาว 100 ม.  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

59. 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

303,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 
 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

60. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

281,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

61. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

281,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

62. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

174,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

63. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หัวสระ - 
ปรางค์เก่า - ดอนมะนาว หมู่ที่ 13 

303,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

64. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

101,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

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

65. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุชัย
พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา - บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

447,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพ่ือพัฒนาเส้นทาง -เพ่ือให้
ประชาชนสะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน 
งานทางของส าหรับ อปท. 

66. 

ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

โครงการส่งเสริมรากวัฒนธรรม  
"ของดีบ้านฉัน" 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

-เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสานงานประเพณี
และวัฒนธรรมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

67. 
ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

-เพ่ืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุได้รับ
การสืบสานและอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทย 
 

68. 
ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
งานรัฐพิธี 

60,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีความจงรักภักดี 
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

69. 
ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมวันเด็กในการให้ความรู้และความ
เพลิดเพลินกับเด็ก 

70. การพัฒนาด้านการเกษตร 
โครงพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย์
กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ อบต.กุดน้อย 

10,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักปลัด อบต. 

เพ่ือให้บริการวัคซีนในการป้องกัน
โรคระบาดในสัตว์ 

ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ อบต.กุดน้อย 

71. การพัฒนาด้านการเกษตร 
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักปลัด อบต. 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจหลักวิชาการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 

72. การพัฒนาด้านการเกษตร 
โครงการรักษามาตรฐานและส่งเสริม
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักปลัด อบต. 

เพ่ือให้การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างยั่งยืน 

73. การพัฒนาด้านการเกษตร 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

17,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักปลัด อบต. 

เพ่ือรวบรวมพืชพันธ์สมุนไพร 
ในท้องถิ่นโดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์ 
ต้นกล้าสมุนไพรฯ 
 

เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชเมล็ดพันธุ์สมุนไพร
ฯ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74. 

ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนไหล่ทาง
และท่ีสาธารณะ 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน
ทิ้งขยะให้ถูกท่ี 

การจัดท าป้ายรณรงค์ การไม่ทิ้งขยะ 
บนไหล่ทางและที่สาธารณะ 

75. 

ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดโฟม 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน
และประชาชนงดใช้ภาชนะจาก
โฟมบรรจุอาหาร 

โรงเรียนและประชาชนลดการใช้โฟม 
ในการบรรจุอาหาร 

76. 

ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะ 
โลกร้อน 

การปลูกต้นไม้พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

77. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง ต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารงาน อพปร. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ 
ปอนด์ 

78. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนและ
บุคลากรครูต าบลกุดน้อย ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

นักเรียนและบุคลากรครูต าบลกุดน้อย มี
ความรู้และรับมือในด้านบรรเทาสาธารณภัย 

79. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการยกระดับหมู่บ้านเอาชนะ 
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน 

10,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
ปราศจากยาเสพติด 

ประชาชนในชุมชนไม่มีผู้ติดยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

80. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดการเลือกตั้ง 300,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งนายก อบต. 
ส.อบต.กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

จัดการเลือกตั้งต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 
 

81. 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนและการบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

39,120.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
บริการประชาชนในช่วงเทศกาล 

จ านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจ านวนลดลง 

 

 

     ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
ในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 22,572,620 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 16,904,462 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 1 2,116.00 1 2,116.00 

 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 11 16,927,186.46 10 16,853,386.46 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,875,500.00 
  

 ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    

 การพัฒนาด้านการเกษตร 
    

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 48,960.00 2 48,960.00 

รวม 27 20,853,762.46 13 16,904,462.46 
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล 

10,000.00 2,116.00 2,116.00 7,884.00 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

245,000.00 108,140.00 108,140.00 136,860.00 

3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

2,000,000.00 1,612,560.00 1,612,560.00 387,440.00 

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ค่าอาหารเสริม (นม)  
 

1,034,000.00 896,741.46 896,741.46 137,258.54 

5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเงินอุดหนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

85,000.00 68,000.00 0.00 17,000.00 

6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 

56,500.00 20,300.00 14,500.00 36,200.00 

7. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันไข้เลือดออก 

40,000.00 37,385.00 37,385.00 2,615.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

9. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000.00 99,000.00 99,000.00 33,000.00 

10. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,148,000.00 11,213,300.00 11,213,300.00 934,700.00 

11. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 2,688,000.00 2,676,600.00 2,676,600.00 11,400.00 

12. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลกุดน้อย
และพ้ืนที่รอบโรงงาน 

46,000.00 45,160.00 45,160.00 840.00 

13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

243,000.00 243,000.00 0.00 0.00 

14. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หนองสลักได 
- ไก่เส่า หมู่ที่ 4 

540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 

15. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00 

16. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บ้านโนนเสลา –  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6 

303,000.00 302,000.00 0.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว 
หมู่ที่ 7 

303,000.00 302,000.00 0.00 1,000.00 

18. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

307,000.00 307,000.00 0.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านถนนนาดี  
หมู่ที่ 9 

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00 

20. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า  
หมู่ที่ 10 

281,000.00 280,000.00 0.00 1,000.00 

21. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านใหม่ กม.9  
หมู่ที่ 11 

281,000.00 280,000.00 0.00 1,000.00 

22. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 

174,000.00 169,500.00 0.00 4,500.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

23. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านหัวสระ - ปรางค์
เก่า - ดอนมะนาว หมู่ที่ 13 

303,000.00 302,000.00 0.00 1,000.00 

24. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

101,000.00 98,000.00 0.00 3,000.00 

25. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา - บ้านกุดเต่า
งับ หมู่ที่ 3 ต.กุดน้อย  
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

447,000.00 446,000.00 0.00 1,000.00 

26. 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ภายในสถานศึกษา 

10,000.00 9,840.00 9,840.00 160.00 

27. 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและการบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

39,120.00 39,120.00 39,120.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

 1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 72 5,095,000.00 6 96,300.00 1 2,116.00 1 2,116.00 

 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 121 30,554,280.00 46 19,078,320.00 11 16,927,186.46 10 16,853,386.46 

 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 137 42,231,600.00 13 3,889,000.00 13 3,875,500.00 
  

 4. ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 1,300,000.00 4 120,000.00 
    

 5. การพัฒนาด้านการเกษตร 15 2,700,000.00 4 62,000.00 
    

 6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 1,750,000.00 3 80,000.00 
    

 7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 25 1,747,900.00 5 389,120.00 2 48,960.00 2 48,960.00 

รวม 404 85,378,780.00 81 23,714,740.00 27 20,853,762.46 13 16,904,462.46 
      

     
ช. ผลการด าเนินงาน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน 
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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ซ. คณะกรรมการ 
        1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสมนึก ทุ่งกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
ประธานกรรมการ 

044-756087 089-7207348 - 

นายณัฐเอกภพ ชมจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 กรรมการ 
(แทน ส.อบต. กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 081-8475633 - 

นางสมนึก หวองสูงเนิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 กรรมการ 
(แทน ส.อบต.กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 089-5756230 - 

นางถาวร น้อมจันทึก ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 กรรมการ 
(แทน ส.อบต. กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 080-7374833 - 

นายเริงศักดิ์ เรืองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 044-756087 - - 

นายจ าปา ใสจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 044-756087 - - 

นายทองใบ ชาติจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 044-756087 - - 

นายวิชชากร ป้อมไชยา ผู้แทนส่วนราชการ 
(เกษตรอ าเภอสีคิ้ว) กรรมการ 

044-411351 091-7396686 - 

นางสาวอุษา จ าปาวิทยาคุณ ผู้แทนส่วนราชการ  
(พัฒนาชุมชนอ าเภอสีคิ้ว) กรรมการ 

044-411555 - - 

นายนิคม พาจะโปะ ผู้แทนส่วนราชการ (ผู้อ านวยการ รพ.สต.
โนนเสลา) กรรมการ 
 

044-756087 - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอดุลย์ สุภาพ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 065-1231960 - 

นายบุญชู ตัสสะสูงเนิน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 061-0345040 - 

นายดนัย ภาวจันทึก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 086-2477995 - 

นายอาทิตย์ ใสกลาง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
กรรมการและเลขานุการ 

044-756087 - - 

นายเตียน ขันจันทึก หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 044-756087 086-5842574 - 

นางสาวลักษณ์นารา จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 081-718-7218 - 

นางสาวณัชชา โชคธันยาภัทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 061-029-6364 - 

 
   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางถนอม ขาวงาม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ประธานกรรมการ 

044-756087 0621144024 - 

นายประหยัด อุทุมพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 กรรมการ 
 (แทน ส.อบต. กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 094-3896196 - 

นายธนิต นาแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 กรรมการ 
(แทน ส.อบต.กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 081-0698987 - 

นายชาญชัย สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 กรรมการ 
 (แทน ส.อบต. กรณีพ้นต าแหน่ง)  

044-756087 088-5092990 - 

นายนิคม พาจะโปะ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 044-756087 - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 044-756087 - - 

นางสมนึก ทุ่งกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 044-756087 089-7207348 - 

นายชาติชาย รัตนสงคราม หัวหน้าส่วนการบริหาร  
ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

044-756087 - - 

นายเตียน ขันจันทึก หัวหน้าส่วนการบริหาร  
หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

044-756087 086-5842574 - 

นายเริงศักดิ์ เรืองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 044-756087 - - 

นายจ าปา ใสจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 044-756087 - - 

นางธนกาญจน์ กลีบตะขบ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
กรรมการและเลขานุการ 

044-756087 062-1759434 - 

นางสาวลักษณ์นารา จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 081-718-7218 - 

นางสาวณัชชา โชคธันยาภัทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 061-029-6364 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอาทิตย์ ใสกลาง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ประธานกรรมการ 

044-756087 - - 

นายชาติชาย รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 044-756087 - - 

นางสาวจินตนา เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 

044-756087 089-8446764 - 
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ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายส่งดี ใสจันทึก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 085-7708506 - 

นายส าเริง ทิพย์สูงเนิน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 064-5377590 - 

นายอาคม ขุนทิพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 044-756087 080-1704931 - 

นายเตียน ขันจันทึก หัวหน้าส านักปลัด  
กรรมการและเลขานุการ 

044-756087 086-5842574 - 

นางสาวลักษณ์นารา จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 081-7187218 - 

นางสาวณัชชา โชคธันยาภัทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 061-029-6364 - 

นายภาคภูมิ หวานสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044-756087 095-6211915 - 

 

     
                ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อยทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
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