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ค้าน้า 
  ตามท่ี ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  
เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกอบกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส เรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้กระผม นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส นั้น 

อาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้ารายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี 

กระผมและทีมงานผู้บริหาร ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า  ตลอดระยะเวลาการด้ารงต้าแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  จะด้าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่แท้จริง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ๑ 

 - บทน้า   ๑ 

 -  หลักการและเหตุผล   ๑ 

 -  วัตถุประสงค์  ๑ 

 - นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  ๑ 

 -  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  ๔ 

 -  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๕ 

ส่วนที่ ๒  ๖ 

 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

ประกอบด้วย   ๖ 

 ๑. รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๖ 

 ๒. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน้า 

 
หลักการและเหตุผล 

๑. นายสุเทพ  ดีอุดม  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ในการเลือกตั้งวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก้าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่ง นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๓. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก้าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี 

๔. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก้าหนดให้ค้าแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลด้วย 

 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส และประชาชนทราบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลกุดน ้าใส 

นายสุเทพ  ดีอุดม  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลกุดน้้าใส  โดยมีสาระส้าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส้าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ 
๑.๑ ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้ารุ งถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้ าใสเป็น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้้าที่มีฝาปิดให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
๑.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน สะพาน เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การขนส่งทาง

การเกษตร ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
๑.๓ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้า และการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสให้

ทั่วถึง 
๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนสาธารณะในเขตต้าบลกุดน้้าใส 
๑.๕ จัดให้มีและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง

และเพียงพอ 



-๒- 
 

๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
๒.๑ ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ได้แก่ 

๒.๑.๑  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ( AEC : Asian Economic Community) รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
และนันทนาการ ดังนี้ 

 (๑)  ส่ ง เสริ มสนับสนุนการจั ดการศึ กษา  อาทิ  การ พัฒนาบุ คลากรครู    
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  วิธีสอน  เครื่องมือเครื่องใช้  ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจิตส้านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และองค์กร
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ ของต้าบลกุดน้้าใส 

(๓) ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร สร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยง  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ 

(๔) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เพ่ือให้เกิดการรองรับ  การพัฒนา
ต้าบลกุดน้้าใสในอนาคตท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC : Asian Economic Community) 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในชุมชน เช่น ปรับปรุง หรือ 
ก่อสร้างสนามกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส เป็นต้น 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมการ 
แข่งกีฬาระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อความสัมพันธ์ 

(๗) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องออกก้าลังกาย ลานชุมชน สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ ออกก้าลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๒  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สร้างกลไกความรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาชนเห็นถึงคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  ในเอกลักษณ์ความเป็นชาวต้าบลกุดน้้าใส  ได้แก่ 

๒.๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  วัดวาอารามให้เป็นแหล่งของ
การเรียนรู้ของเยาวชนในวัยเรียนและประชาชนทั่วไป 

๒.๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน
หันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการบ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น 

๒.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนา 
และวัฒนธรรม สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา 

๒.๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ เพ่ือให้เป็นประเพณีท่ีดีงาม ถูกต้องและคงไว้ตลอดไป 

๒.๓ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ 

๒.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ภาวะของชุมชน และความต้องการบนพื้นฐานที่จ้าเป็นของประชาชน 

๒.๓.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัยแก่
ประชาชนรวมทั้งท้ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการออกก้าลังกายในการเล่นกีฬาเพ่ือการมีคุณภาพชีวิต ที่ดี 
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                                ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครผู้น้าสุขภาพในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนในการท้างานสร้างเครือข่ายตามแผน   บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรูปธรรมใน 
เชิงประจักษ ์ โดยเน้นนโยบายในการป้องกัน  ควบคุม  ดูแล  สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
                               ๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนผู้น้าอาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจ้าหมูบ้าน  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ บทบาทหน้าที่ ในการท้างาน  เพ่ือป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ทุกชนิดในชุมชนอย่างทั่วถึง 
    ๒.๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรี 
คนชรา (ผู้สูงอายุ) คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดหาสวัสดิการ การจัดหาอาชีพ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
   ๓. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ  เพ่ือส่งเสริมให้ชาวต้าบลกุดน้้าใสมีอาชีพและรายได้ ภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือสร้าง
รายได ้ ต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น 

๓.๑.๒ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ด้วยการแปรรูป ผลิตผลการเกษตรและพัฒนาคุณภาพในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

๓.๑.๓ ส่งเสริมการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงกับ
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

๓.๑.๔ จัดให้มีตลาดกลางการเกษตรเพื่อเพ่ิมโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๓.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้าโครงการอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ือคิดต้นทุน 

การผลิตของผู้ประกอบการ 
๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
๓.๑.๗ ประสานให้ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในต้าบลกุดน้้าใส 
๓.๒  ด้านการท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

    ๓.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต้าบลกุดน้้าใส 
    ๓.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแสดงและจ้าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
  ๔.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาป่าและน้้า ให้ต้าบลกุดน้้าใสเป็นเมืองน่าอยู่  ได้แก่ 

๔.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูก
จิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน สถานศึกษา  และองค์กรต่าง ๆ 
                       ๔.๑.๒ สนับสนุนป้องกัน และฟ้ืนฟู ส้าหรับล้าธาร หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ 

๔.๑.๓ สนับสนุนเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการขยะ เป็นต้น 

๔.๑.๔ จัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดที่สาธารณะให้เป็นพ้ืนที่สี เขียว 
ร่มรื่นสวยงาม 

๕.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  เพ่ือเป็นการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้ต้าบลกุดน้้าใส  เป็นต้าบลที่ปลอดภัยอบอุ่นในทุกครัวเรือน ได้แก่ 

๕.๑ สนับสนุนนโยบายของรัฐในการปราบปราม  ป้องกัน  สิ่งเสพติดทุกชนิด 
๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือป้องกันเหตุ

จากสาธารณภัยต่าง ๆ  
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๕.๓ สนับสนุนและประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือป้องกันสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น 

๕.๔. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลและรักษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในต้าบลกุดน้้าใส 
                   ๕.๕  ส่งเสริมการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและ
การช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย 
   ๖.  ด้านการเมืองและการบริหาร 

๖.๑  การเมือง  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่ 
๖.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
๖.๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
๖.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชน  ให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด 

กล้าท้า กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้าบลกุดน้้าใส และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก และเยาวชน 

๖.๒ การบริหาร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ได้แก่ 
๖.๒.๑ ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                    ๖.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการท้างานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการและน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม 

๖.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

๖.๒.๔ เสริมสร้างจิตส้านึกและค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ และมีประสิทธิภาพ 

๖.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุดให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล   ทันสมัย  เพ่ือให้
ตอบสนองต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของชาวต้าบลกุดน้้าใส 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลกุดน ้าใส 

องค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลกุดน้้าใส  ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“สาธารณูปโภคครบครัน สง่เสริมการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น ขจัดภัยมลพิษ พิชิตความยากจน” 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา   
๒.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑)  การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน 
๒)  การก่อสร้าง บ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 
๓)  การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว 
๑)  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน 
๒)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
๓)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน 
๔)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๑)  การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
๒)  การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ 
๓)  การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

๑)  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
๒)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
๓)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน 

๒.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
๑)  การจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒)  การบ้าบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  การสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔)  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

๒.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
๑)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒)  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้ากุดน ้าใส 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  
ที่เคารพทุกท่าน 
 

ตามท่ีกระผม นายสุเทพ ดีอุดม  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 255๖   
ซึ่งได้ก้าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม ๖ ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต , นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว , 
นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท้า
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับต้าบลกุดน้้าใส รวมทั้ งตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง กระผมได้มุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้
ภายใต้ข้อจ้ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาด้าเนินการจนประสบผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
ในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คน   ส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส้าหรับโครงการ 
ขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท้าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อม  
เพ่ือด้าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค ๕  ซึ่งก้าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี   
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 
 
๑. รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส โดยกองคลังได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ ณ ส้านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 



-๗- 
 

รายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง + / - สูง / ต่้า 
หมวดภาษีอากร 410,000 360,068.60 - 49,931.40 
ห ม ว ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  ค่ า ป รั บ แ ล ะ
ใบอนุญาต 

332,000.00 302,913.00 - 29,087.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 190,000.00 220,624.98 + 30,624.98 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,000.00 64,890.94 + 26,890.94 
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร 19,030,000 18,130,273.24 - 899,726.76 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,000,000.00 29,432,498.00 - 5,567,502.00 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - 11,298,872.50 + 11,298,872.50 
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั งสิ น 55,000.000.00 59,810.141.26 + 4,810,141.26 

ตารางท่ี ๑ : ประมาณการรายรับ และรายรับจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ ๑ : แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



-๘- 
 

รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง + / - สูง / ต่้า 
หมวดงบกลาง 19,637,872.00 18,780815.00 - 857.,057.00 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 14,677,660.00 13,434,152.00 - 1,243,508.00 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9,142,068.00 6,260,426.19 - 2,881,641.81 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 494,000.00 471,047.41 - 22,952.59 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,907,400.00 13,927,732.50 + 5,020,332.50 
หมวดรายจ่ายอื่น 30,000.00 0.00 - 30,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน 2,111,000.00 2,111,000.00  0.00 

รวมเงินรายจ่ายทั งสิ น 55,000,000.00 54,985,173.10 - 14,826.90 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,824,968.16   

ตารางท่ี ๒ : ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ ๒ : แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายกับรายจ่ายจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-๙- 
 

๒. รายงานผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

๒.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น้าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๑๙ ๔๓ ๔๔.๕๔ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้าง
รายได้ และการท่องเที่ยว 

๒๐ ๓ ๑๕.๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๔๘ ๑๗ ๓๕.๔๒ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

๓๖ ๑๓ ๓๖.๑๑ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

๑๑ ๓ ๒๗.๒๗ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

๓๙ ๒๖ ๖๖.๖๗ 

รวม ๒๗๓ ๑๐๕ ๓๘.๔๖ 
 
ตารางท่ี ๓ : ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (แผนพัฒนาสามปี                  
                พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ ๓ : แผนภูมิยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

๒.๒  บัญชีรายช่ือโครงการ/กิจกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๑) โครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร – บ้านหลุบงิ้ว 
บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ 
(ส้ารองจ่าย) 

 

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๘,๑๐,๑๒,๑๔ 

๒๙๙,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ 
(ส้ารองจ่าย) 

 

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ (ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ จ้านวน ๑๐ จุด) 

๒๖๕,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัด บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมชาย แก้วหมื่นไวย์  
บ้านตลาด หมู่ที่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านเดื่อ – กุดน้้าใส หมู่ ๕ และหมู่ ๓ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ เงินสะสม  

๗ โครงการลาดยางแอลฟัสท์ติก สายบ้าน 
ร.ต.วิเชียร สีด้า – วัดส้าโรงโคก  
บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๑๔ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ เงินสะสม  

๘ โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่อง
ถนน สายดอนแหน – หนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

๑๑๐,๙๐๐ ๑๑๐,๙๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ ๑๑ 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๑๔ 

๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้านบ้านตลาด หมู่ที่ ๑ 

๑๘๙,๑๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๓ โครงการวางท่อระบายน้้า บ้านวังเสมา 
หมู่ที่ ๒ 

๔๘,๐๐๐ ๔๗,๙๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านกุดน้้าใส หมู่ที่ ๓ 

๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๗,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 



-๑๒- 
 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน (ต่อ) 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ ๔ 
๒๙๙,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง

เงินสะสม 
 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๗ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าภายใน
หมู่บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๘ โครงการวางท่อระบายน้้าภายในหมู่ 
บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๕๔,๐๐๐ ๕๓,๕๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายแหลม ผิวรักษา  
บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๖ 

๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๐ โครงการวางท่อระบายน้้า สายบ้านผู้ใหญ่
ด้าริ ดวงจันทร์ บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๖   

๒๐๗,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านท่าแตง หมู่ที่ ๗ 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ ๘ 

๒๔๙,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ ๙ 

๒๗๙,๐๐๐ ๒๗๘,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๔ โครงการวางท่อระบายน้้า สายหน้าที่ท้า
การผู้ใหญ่บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๐ 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๑๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ ๑๑ 

๒๔๙,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ 

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๑๔ 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ เงินทุนส้ารอง
เงินสะสม 

 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้า อบต. เก่า บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๐๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 
 



-๑๓- 
 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน (ต่อ) 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในหมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ ๔ 
๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ เงินสะสม 

(๑๐๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านท่าแตง หมู่ที่ ๗ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ เงินสะสม 
(๗๕,๐๐๐) 
เงินสมทบ 
(๗๕,๐๐๐) 

 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ ๘ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๐๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ ๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ เงินสะสม 
(๗๕,๐๐๐) 
เงินสมทบ 
(๗๕,๐๐๐) 

 

รวม ๓๓ 6,623,000 6,559,300   
 

๑.๒ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา แหล่งน ้า 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
 -     

รวม - - -  ผ๓๘/ข- 
 

๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
 -     

รวม - - -   
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว 

  ๒.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดท้าดอกไม้จันทน์ต้าบลกุดน้้าใส 
๕๐,๐๐๐ ๒๖,๙๑๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒๖,๙๑๐   
 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย
ตอซังข้าว 

๔๐,๐๐๐ ๒๔,๑๔๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการอบรมท้าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
เพ่ือผลผลิตทางการเกษตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๔,๖๙๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๒ ๖๕,๐๐๐ ๔๘,๘๓๐   
 
๒.๓ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

 -     
รวม - - -   

 
๒.๔ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

 -     
รวม - - -   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๓.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๒,๘๗๖,๙๖๐ ๒,๘๗๖,๙๖๐ ข้อบัญญัติ  
๒ โครงการอาหารเสริม(นม) ๑,๒๙๗,๒๖๘ ๑,๒๖๒,๖๘๗ ข้อบัญญัติ  
๓ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๙,๔๐๐ ข้อบัญญัติ  
๔ โครงการสนับสนุนบุคลากร/จัดหาอุปกรณ์

หรือวัสดุอ่ืน ๆ (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
๒๘๓,๙๐๐ ๒๘๓,๙๐๐ ข้อบัญญัติ  

๕ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๕,๐๐๐ ๖,๓๒๐ ข้อบัญญัติ  

๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
ทางการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๑๘,๔๑๔ ข้อบัญญัติ  

๗ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 

๔๓๒,๐๐๐ ๓๘๒,๘๑๕ ข้อบัญญัติ  

๘ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

๗๗,๒๔๕ ๗๖,๗๐๕ เงินอุดหนุน
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ อบต.

กุดน้้าใส) 

 

๙ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน - -   
รวม ๙ ๕,๑๓๒,๓๗๓ ๔,๙๓๗,๒๐๑   

 
  ๓.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนการ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนประถมศึกษา ต้าบลกุดน้้าใส 
ต้านยาเสพติด 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 

๓๐,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๒ ๙๐,๐๐๐ ๗๑,๕๐๐   
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

๓.๓ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการจัดงานประเพณีรดน้้าขอพร
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 

๑๐๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการประเพณีลอยกระทง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  
๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เสริมสร้างพัฒนาจิต ส้าหรับเยาวชน และ
ประชาชนต้าบลกุดน้้าใส ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๗๐,๐๐๐ ๖๐,๙๐๔ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตส้านึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒๐,๐๐๐ ๑๒,๑๔๖ ข้อบัญญัติ  

๕ โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๖ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - -   
รวม ๖ ๙๐,๐๐๐ ๗๑,๕๐๐   

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๔.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
ต้าบลกุดน้้าใส 

๒๐,๐๐๐ ๑๘,๙๖๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและ
สภาวะจิตที่ดี 

๑๐,๐๐๐ ๕,๙๑๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 

๑๐๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส้าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่
อยู่ในรายจ้าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ  
ประจ้าปี ๒๕๖๐ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน  

รวม ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๒๙,๘๗๐   



-๑๗- 
 

  ๔.๒ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงการรณรงค์และควบคุม  

โรคพิษสุนัขบ้า 
๘๐,๐๐๐ ๔๓,๔๔๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต้าบล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงการจัดซื้อน้้ายาเคมีและทรายอะเบท
(จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์) 

๘๐,๐๐๐ ๖๔,๕๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๔ ๓๑๐.๐๐๐ ๒๒๘,๒๔๐   
๔.๓ แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๔๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
หรือในช่วงเทศกาลส้าคัญต่าง ๆ 

๖๐,๐๐๐ ๕๒,๘๖๖ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ๕๒,๐๐๐ ๕๑,๓๕๐ ข้อบัญญัติ  
๔ โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัยและภัยพิบัติต่าง 
(ปัญหาอุทกภัย) 

๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๔ ๒๒๒,๕๐๐ ๒๑๔,๑๑๖   
 

๔.๔ แนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์แก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
- - ข้อบัญญัติ  

รวม ๑ - -   
 
 
 
 



-๑๘- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 
  ๕.๑ แนวทางการพัฒนา การจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะใน
ต้าบลกุดน้้าใส 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๑ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐   
 

๕.๒ แนวทางการพัฒนา การบ้าบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

 -     

รวม -     
 

๕.๓ แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงการรักป่า รักน้้า รักษาแผ่นดิน ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๓๖๐ ข้อบัญญัติ  
๒ โครงการรณรงค/์ประชาสัมพันธ์  

การก้าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 
- -   

รวม ๒ ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๓๖๐   
 

๕.๔ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
 -     

รวม - - -   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

๓๐,๐๐๐ ๘,๗๕๔ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการ อบต.เคลื่อนที่/การจัดประชุม
ประชาคมและการบูรณาการแผนชุมชน 

๑๕,๐๐๐ ๒๔๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ 

๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ  

รวม ๓ ๙๕,๐๐๐ ๘,๙๙๔   



-๑๙- 
 

  ๖.๒ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 
การบริหารจัดการ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงการสนับสนุน/อุดหนุนส่วนราชการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ้าเภอ 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการ 

๒๕๒,๔๐๐ ๒๒๘,๓๐๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรม 

๕๐,๐๐๐ ๔๔,๙๐๔ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๕ โครงการบริการข่าวสารประจ้าวัน 
(หนังสือพิมพ์) 

๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐ ข้อบัญญัติ  

๖ โครงการจัดท้าวารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
(ปฏิทิน) 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร 
ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล 
กุดน้้าใส และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส้านักงาน ๕๙๘,๕๐๐ ๓๖๐,๐๐๙ ข้อบัญญัติ  
๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การเกษตร ๑๐๖,๐๐๐ ๓๔,๙๐๐ ข้อบัญญัติ  

๑๐ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

๑๖๔,๐๐๐ ๑๓๒,๑๗๙ ข้อบัญญัติ  

๑๑ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานบ้าน 
งานครัว 

๓๐๗,๐๐๐ ๑๙๑,๘๖๒ ข้อบัญญัติ  

๑๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

๒๑๔,๐๐๐ ๑๖๐,๘๐๐ ข้อบัญญัติ  

๑๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

๓๒๔,๐๐๐ ๒๖๔,๗๓๘.๒๗ ข้อบัญญัติ  

๑๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

๘๕,๐๐๐ ๕๗,๐๓๓.๔๐ ข้อบัญญัติ  

๑๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๑๙๕,๑๐๐ ๑๕๑,๙๐๐ ข้อบัญญัติ  
๑๖ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การศึกษา

(เครื่องเล่นสนาม) 
๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๔๕๐ ข้อบัญญัติ  



-๒๐- 
 

๖.๒ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 
การบริหารจัดการ (ต่อ) 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

      
๑๗  โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  
๑๘ โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  
๑๙ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
๖๑๐,๐๐๐ ๒๐๔,๗๔๐ ข้อบัญญัติ  

๒๐ โครงการส่งบุคลากรของ อบต. เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๑๒,๗๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒๑ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - -   
รวม ๒๑ ๓,๘๖๒,๓๐๐ ๒,๕๘๒,๘๑๕.๖๗   

 
(๒)  โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 

๑ โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่อง
ถนนดินเพื่อการเกษตร สายกุดไคร้ 
บ้านตลาด หมู่ที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๕๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๒ โครงการวางท่อระบายน้้าภายในหมู่บ้าน
กุดน้้าใส หมู่ที่ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม 
(๗๕,๐๐๐) 
เงินสมทบ 
(๗๕,๐๐๐) 

 

๓ โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมลงท่อระบายน้้า ภายใน
หมู่บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๕๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๕๐,๐๐๐) 

 

๔ โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านส้าโรงโคก 
บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๕๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๕๐,๐๐๐) 

 

 
 



-๒๑- 
 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ถนน และสะพาน (ต่อ) 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 
๕ โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่อง

ถนนดินภายในหมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม 

(๑๐๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๐๐,๐๐๐) 

 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ 

๔๙๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ เงินสะสม 
(๒๔๕,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๒๔๕,๐๐๐) 

 

๗ โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่อง
ถนนดินภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม 
 

 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ  หมู่ที่ ๑๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ เงินสะสม 
(๑๕๐,๐๐๐) 
เงินสมทบ 

(๑๕๐,๐๐๐) 

 

รวม ๘ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๒๗,๐๐๐   
 
  ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 

๑ โครงการขุดลอกคลองห้วยบ่าง บ้านดอน
เกษตร หมู่ที่ ๑๑ (กว้าง ๘ เมตร ยาว 
๘๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๖,๘๐๐ ลบ.ม. 
พร้อมตกแต่งคันดิน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม 
(๗๕,๐๐๐) 
เงินสมทบ 
(๗๕,๐๐๐) 

 

รวม ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   
 
  
๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง บ้ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 

๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดอนเกษตร 
หมู่ที่ ๑๑ 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๓๗๒.๕๐ เงินอุดหนุน เบิกงวดที่ ๑ 

รวม ๑ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๓๗๒.๕๐   
 



-๒๒- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

๖.๒. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ 
การบริหารจัดการ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 

๑ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ จัดซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า 
และเครน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๙๙,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


