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สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ๑ 

 - บทน ำ   ๑ 

 -  หลักกำรและเหตุผล   ๑ 

 -  วัตถุประสงค์  ๑ 

 - นโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  ๑ 

 -  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  ๔ 

 -  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ  ๕ 

ส่วนที่ ๒  ๖ 

 - รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 

ประกอบด้วย   ๖ 

 ๑. รำยงำนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖ 

 ๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน้า 

 
หลักการและเหตุผล 

๑. นำยสุเทพ  ดีอุดม  ได้รับเลือกตั งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ในกำรเลือกตั งวันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งได้ประกำศผลกำรเลือกตั ง 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. บทบัญญัติในมำตรำ ๕๘/๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดไว้ว่ำก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยไม่มีกำรลงมติ ทั งนี  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน
ประกำศผลกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่ง นำยสุเทพ ดีอุดม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 
ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๖ 

๓. บทบัญญัติในมำตรำ ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผล
กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี 

๔. บทบัญญัติในมำตรำ ๕๘/๕ วรรค ๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดให้ค ำแถลงนโยบำยและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสได้แถลงไว้ต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส และประชำชนทรำบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลกุดน ้าใส 

นำยสุเทพ  ดีอุดม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดน  ำใส  โดยมีสำระส ำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ในกำร
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นส ำคัญ  ดังต่อไปนี  

๑.  ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน  ได้แก่ 
๑.๑ ก่อสร้ำง ซ่อมแซมบ ำรุ งถนน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสเป็น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบำยน  ำที่มีฝำปิดให้ครอบคลุมท่ัวทั งเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 
๑.๒ ก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนน สะพำน เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่งทำง

กำรเกษตร ให้สำมำรถใช้ได้ทุกฤดูกำล 
๑.๓ จัดให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ และกำรประปำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสให้

ทั่วถึง 
๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลุมถนนสำธำรณะในเขตต ำบลกุดน  ำใส 
๑.๕ จัดให้มีและบ ำรุงรักษำแหล่งน  ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตรให้ทั่วถึง

และเพียงพอ 



-๒- 
 

๒.  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย 
๒.๑ ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ และนันทนำกำร ได้แก่ 

๒.๑.๑  ส่งเสริมกำรศึกษำ  พัฒนำกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  และมี
มำตรฐำนเพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน ( AEC : Asian Economic Community) รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
และนันทนำกำร ดังนี  

 (๑)  ส่ ง เสริ มสนับสนุนกำรจั ดกำรศึ กษำ  อำทิ  กำร พัฒนำบุ คลำกรครู    
กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น  วิธีสอน  เครื่องมือเครื่องใช้  ประกอบกำรเรียนกำรสอน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริม
กำรศึกษำทั งในระบบและนอกระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                              (๒) ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป และองค์กร
เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในชุมชนต่ำง ๆ ของต ำบลกุดน  ำใส 

(๓) ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำร สร้ำง
เครือข่ำยเชื่อมโยง  เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ทันเหตุกำรณ์ 

(๔) ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  เพ่ือให้เกิดกำรรองรับ  กำรพัฒนำ
ต ำบลกุดน  ำใสในอนำคตท่ีจะก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ( AEC : Asian Economic Community) 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในชุมชน เช่น ปรับปรุง หรือ 
ก่อสร้ำงสนำมกีฬำภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส เป็นต้น 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยำวชน นักเรียน และประชำชนเข้ำร่วมกำร 
แข่งกีฬำระดับต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเชื่อควำมสัมพันธ์ 

(๗) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องออกก ำลังกำย ลำนชุมชน สวนสำธำรณะ 
สนำมเด็กเล่น เพื่อนันทนำกำร ออกก ำลังกำย และกำรพักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๒  ด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
สร้ำงกลไกควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนและเยำชนเห็นถึงคุณค่ำของ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ  ในเอกลักษณ์ควำมเป็นชำวต ำบลกุดน  ำใส  ได้แก่ 

๒.๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  วัดวำอำรำมให้เป็นแหล่งของ
กำรเรียนรู้ของเยำวชนในวัยเรียนและประชำชนทั่วไป 

๒.๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนในกำรฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือปลูกฝังให้เยำวชน
หันมำสนใจในหลักธรรมของศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงกำรบ้ำน วัด โรงเรียน เป็นต้น 

๒.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนำให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทำงศำสนำ 
และวัฒนธรรม สร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญทำงศำสนำ 

๒.๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นต่ำง ๆ เช่น ประเพณี
สงกรำนต์ ฯลฯ เพ่ือให้เป็นประเพณีท่ีดีงำม ถูกต้องและคงไว้ตลอดไป 

๒.๓ ด้ำนสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัยของ
ประชำชน กำรป้องกันและระงับกำรระบำดของโรคติดต่อ กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมของผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และ
ประชำชนทั่วไป ได้แก่ 

๒.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั นพื นฐำนให้สอดคล้องกับ
ภำวะของชุมชน และควำมต้องกำรบนพื นฐำนที่จ ำเป็นของประชำชน 

๒.๓.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขภำพ อนำมัยแก่
ประชำชนรวมทั งท ำกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรออกก ำลังกำยในกำรเล่นกีฬำเพ่ือกำรมีคุณภำพชีวิต ที่ดี 

 



-๓- 
 

                                ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำกิจกรรมของอำสำสมัครผู้น ำสุขภำพในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนในกำรท ำงำนสร้ำงเครือข่ำยตำมแผน   บทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นรูปธรรมใน 
เชิงประจักษ ์ โดยเน้นนโยบำยในกำรป้องกัน  ควบคุม  ดูแล  สุขภำพของประชำชนในท้องถิ่น 
                               ๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนผู้น ำอำสำสมัครพัฒนำปศุสัตว์ประจ ำหมูบ้ำน  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพ บทบำทหน้ำที่ ในกำรท ำงำน  เพ่ือป้องกัน  ควบคุมโรคระบำดในสัตว์ทุกชนิดในชุมชนอย่ำงทั่วถึง 
    ๒.๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสวัสดิกำรสังคม  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กสตรี 
คนชรำ (ผู้สูงอำยุ) คนพิกำร  และผู้ด้อยโอกำส เช่น กำรจัดหำสวัสดิกำร กำรจัดหำอำชีพ กำรจัดตั งชมรมผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
   ๓. ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว 

๓.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ  เพ่ือส่งเสริมให้ชำวต ำบลกุดน  ำใสมีอำชีพและรำยได้ ภำยใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำอำชีพให้กับประชำชนเพ่ือสร้ำง
รำยได ้ ต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ น 

๓.๑.๒ ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำอำชีพของเกษตรกรในด้ำนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม  ด้วยกำรแปรรูป ผลิตผลกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

๓.๑.๓ ส่งเสริมกำรผลิต เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงกับ
กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรกับโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

๓.๑.๔ จัดให้มีตลำดกลำงกำรเกษตรเพื่อเพ่ิมโอกำสให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๓.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท ำโครงกำรอุตสำหกรรมสะอำดเพ่ือคิดต้นทุน 

กำรผลิตของผู้ประกอบกำร 
๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำ 
๓.๑.๗ ประสำนให้ควำมร่วมมือหอกำรค้ำจังหวัดและสภำอุตสำหกรรมจังหวัดใน

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในต ำบลกุดน  ำใส 
๓.๒  ด้ำนกำรท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมโอกำสและศักยภำพในกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

    ๓.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตต ำบลกุดน  ำใส 
    ๓.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กลำงกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำพื นเมือง 
  ๔.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำและน  ำ ให้ต ำบลกุดน  ำใสเป็นเมืองน่ำอยู่  ได้แก่ 

๔.๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย สิ่งแวดล้อม รวมทั งปลูก
จิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล อนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้แก่ประชำชน สถำนศึกษำ  และองค์กรต่ำง ๆ 
                       ๔.๑.๒ สนับสนุนป้องกัน และฟ้ืนฟู ส ำหรับล ำธำร หนอง คลอง บึง ต่ำง ๆ 

๔.๑.๓ สนับสนุนเรื่องคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรขยะ เป็นต้น 

๔.๑.๔ จัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดที่สำธำรณะให้เป็นพื นที่สี เขียว 
ร่มรื่นสวยงำม 

๕.  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  เพ่ือเป็นกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้ต ำบลกุดน  ำใส  เป็นต ำบลที่ปลอดภัยอบอุ่นในทุกครัวเรือน ได้แก่ 

๕.๑ สนับสนุนนโยบำยของรัฐในกำรปรำบปรำม  ป้องกัน  สิ่งเสพติดทุกชนิด 
๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือป้องกันเหตุ

จำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ  



-๔- 
 

๕.๓ สนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันสำธำรณภัย เช่น อุทกภัย วำตภัย เป็นต้น 

๕.๔. สนับสนุนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรดูแลและรักษำ
ควำมปลอดภัยให้กับประชำชนในต ำบลกุดน  ำใส 
                   ๕.๕  ส่งเสริมกำรรักษำควำมยุติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรม กำรประนอมข้อพิพำทและ
กำรช่วยเหลือทำงด้ำนข้อกฎหมำย 
   ๖.  ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

๖.๑  กำรเมือง  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  ได้แก่ 
๖.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตยภำคพลเมือง 
๖.๑.๒  ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน กำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำชุมชน 

ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพ 
๖.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภำเด็กและเยำวชน  ให้เด็กและเยำวชนได้กล้ำคิด 

กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบลกุดน  ำใส และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยแก่เด็ก และเยำวชน 

๖.๒ กำรบริหำร เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร และเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร ได้แก่ 
๖.๒.๑ ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดย

เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และยึดหลักควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                    ๖.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  ลดขั นตอนและระยะเวลำ
ในกำรให้บริกำรและน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงเหมำะสม 

๖.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 

๖.๒.๔ เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ และมีประสิทธิภำพ 

๖.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่  ข้ำรำชกำร บุคลำกรในสังกัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสตั งแต่ระดับล่ำงจนถึงระดับสูงสุดให้เกิดวิสัยทัศน์กว้ำงไกล   ทันสมัย  เพ่ือให้
ตอบสนองต่อภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของชำวต ำบลกุดน  ำใส 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลกุดน ้าใส 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลกุดน  ำใส  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถำนกำรณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังที่ต้องกำรให้เกิดขึ นในอนำคตข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนถึงสภำพกำรณ์ของท้องถิ่น
ในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ คำดหวังที่จะให้
เกิดขึ นในอนำคต ดังนี  

“สาธารณูปโภคครบครัน สง่เสริมการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น ขจัดภัยมลพิษ พิชิตความยากจน” 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา   
๒.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑)  กำรก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำ ถนน และสะพำน 
๒)  กำรก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำแหล่งน  ำ 
๓)  กำรก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำ ระบบสำธำรณูปโภค 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว 
๑)  กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในชุมชน 
๒)  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเกษตร 
๓)  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 
๔)  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๑)  กำรพัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 
๒)  กำรพัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
๓)  กำรพัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
๒.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

๑)  กำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 
๒)  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข 
๓)  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบยั่งยืน 

๒.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
๑)  กำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒)  กำรบ ำบัด ฟื้นฟู เฝ้ำระวัง และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔)  กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

๒.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
๑)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วนของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒)  กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรจัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้ากุดน ้าใส 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  
ที่เคำรพทุกท่ำน 
 

ตำมท่ีกระผม นำยสุเทพ ดีอุดม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ได้แถลงนโยบำยกำรบริหำร
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 255๖   
ซึ่งได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรไว้ตำมกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำของนโยบำย รวม ๖ ด้ำน  ประกอบด้วย  
นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน , นโยบำยด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต , นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว , 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ , นโยบำยด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และนโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร โดยได้แปลงไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรจัดท ำ
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  เพ่ือพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนให้กับต ำบลกุดน  ำใส รวมทั งตอบสนอง  
ต่อปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่นและครอบคลุมภำรกิจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยฉบับนี   เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทุกโครงกำรและกิจกรรมเป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง กระผมได้มุ่งเน้น 
กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนได้รับประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุด ตำมที่ได้มุ่งหวังเอำไว้
ภำยใต้ข้อจ ำกัดหลำยประกำร ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหำรได้เข้ำมำด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ 
ในระดับหนึ่ง  โดยในกำรแก้ไขปัญหำเรำจะมุ่งเน้นผู้คน   ส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มำกที่สุด  ส ำหรับโครงกำร 
ขนำดใหญ่หรือโครงกำรริเริ่มใหม่ที่จะท ำให้ประชำชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีกำรเตรียมควำมพร้อม  
เพ่ือด ำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั น  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.  ๒๕๕๒  มำตรำ  ๕๘/๕  วรรค ๕  ซึ่งก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี   
กระผมจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี  
 
๑. รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส โดยกองคลังได้ประกำศรำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบ ณ ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเวลำอันสมควร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  
 
 



-๗- 
 

รายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง + / - สูง / ต่้า 
หมวดภำษีอำกร 410,000.00 368,564.26 - 41,435.74 
ห ม ว ด ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม  ค่ ำ ป รั บ แ ล ะ
ใบอนุญำต 

350,000.00 463,246.80 + 113,246.80 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 200,000.00 196,416.34 - 3,583.66 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 81,715.94 + 51,715.94 
หมวดรำยได้จำกภำษีจัดสรร 19,010,000.00 22,729,948.66 + 3,719,948.66 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,000,000.00 29,575,989.73 - 5,424,010.27 
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - -  - 
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั งสิ น 55,000.000.00 53,415,881.73 - 1,584,118.27 

 

ตารางท่ี ๑ : ประมาณการรายรับ และรายรับจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ ๑ : แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง + / - สูง / ต่้า 
รายจ่ายแผนงานบริหาร     
หมวดงบกลำง 20,263,280.00 18,774,156.00 - 1,489,124.00 
เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) 3,112,320.00 3,040,560,00 - 71,760.00 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 11,641,541.24 9,977,249.00 - 1,664,292.24 
หมวดค่ำตอบแทน 622,200.00 428,210.00 - 193,990.00 
หมวดค่ำใช้สอย 4,564,460.00 2,771233.76 - 1,793,226.24 
หมวดค่ำวัสดุ 4,222,100.00 3,818,908.37 - 403,191.63 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 622,000 505,713.45 - 116,286.55 
หมวดเงินอุดหนุน 2,468,798.76 2,436,797.76 - 32,001.00 
หมวดรำยจ่ำยอื่น 30,000.00 - - 30,000.00 

รวมเงินรายจ่าย 47,546,700.00 41,752,828.34 - 5,793,871.66 
รายจ่ายแผนงานพัฒนา     
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 3,840,900.00 1,207,860.00 - 2,633,040.00 
หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 3,612,400.00 3,290,550.00 - 321,850.00 

รวมเงินรายจ่าย 7,453,300.00 4,498,410.00 - 2,954,890.00 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 7,164,643.39   

ตารางท่ี ๒ : ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ ๒ : แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายกับรายจ่ายจริง ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 



-๙- 
 

๒. รายงานผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.๑  บัญชีรายช่ือโครงการ/กิจกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (๑) โครงการที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำอำคำร
เฉลิมพระเกียรติฯ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดน  ำใส 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๘๕๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรก่อสร้ำงพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดน  ำใส 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงกำรก่อสร้ำงห้องน  ำ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  
๔ โครงกั นผนังอำคำรเอนกประสงค์ ๗๙,๗๐๐ ๗๙,๗๐๐ ข้อบัญญัติ  
๕ โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำระบบ

ประปำหมู่บ้ำน บ้ำนดอนเกษตร หมู่ที่ ๑๑ 
๑๘,๗๙๘.๗๖ ๑๘,๗๙๘.๗๖ ข้อบัญญัติ  

รวม ๕ ๖๑๔,๔๙๘.๗๖ ๖๑๐,๓๔๘.๗๖   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว 
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรอบรมท ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภำพ
เพ่ือผลผลิตทำงกำรเกษตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๑,๔๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๑ ๒๕,๐๐๐ ๒๑,๔๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๑๐- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ๒,๑๐๒,๖๖๐ ๒,๑๐๒,๖๖๐ ข้อบัญญัติ  
๒ โครงกำรอำหำรเสริม(นม) ๑,๓๐๑,๑๐๐ ๑,๑๗๖,๖๒๙.๗๖ ข้อบัญญัติ  
๓ โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๖๓๖ ข้อบัญญัติ  
๔ โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก  

เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก 
๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๕ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์กำรศึกษำ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๒,๕๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องเล่น
สนำม 

๖ โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

๑๕,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ ไม่ใช้
งบประมำณ 

๗ โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน - -   
รวม ๗ ๔,๒๕๘,๗๖๐ ๔,๐๓๒,๔๒๕.๗๖   

 
  ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้ำงพัฒนำจิต  

๒๐,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์
ตำมแบบมำตรฐำนสมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย บ้ำนเดื่อ  
หมู่ที่ ๕ 

๑,๑๘๘,๐๐๐ ๙๘๒,๕๔๒.๗๑ เงินอุดหนุน  

๓ โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และนักเรียนประถมศึกษำ ต ำบล 
กุดน  ำใส ต้ำนยำเสพติด 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์กีฬำ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  
๕ โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน  ำขอพร

ผู้สูงอำยุเนื่องในวันสงกรำนต์ 
๑๐๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ ไม่ใช้

งบประมำณ 

๖ โครงกำรประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ - -  ไม่ใช้
งบประมำณ 

รวม ๖ ๑,๔๖๗,๐๐๐ ๑,๑๕๔,๓๔๒.๗๑   
 
 
 
 
 
 
 

- 



-๑๑- 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรฝึกอบรมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบล 
กุดน  ำใส 

๒๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์แก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

๑๐,๐๐๐ ๙,๖๔๘ ข้อบัญญัติ  

รวม ๒ ๓๐,๐๐๐ ๑๑,๙๔๘   
 

  ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงกำรรณรงค์และควบคุม  

โรคพิษสุนัขบ้ำ 
๘๐,๐๐๐ ๕๐,๕๕๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรจัดซื อน  ำยำเคมีและทรำยอะเบท
(จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์) 

๘๐,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๓ อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงกำรสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพระดับต ำบล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๔ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๒๙,๕๕๐   
 
๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื นที่จุดเสี่ยง 
หรือในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ 

๑๕,๐๐๐ ๑๔,๐๑๖ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรจัดซื อวัสดุเครื่องดับเพลิง ๘๐,๐๐๐ ๗๖,๕๐๐ ข้อบัญญัติ  
๓ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ ยำนพำหนะและ

ขนส่ง 
๕๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ ป้ำยหยุดตรวจ 

๔ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์กำรเกษตร ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องสูบน  ำ 
๕ โครงกำรป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ 

สำธำรณภัยและภัยพิบัติต่ำง ๆ 
(ปัญหำอุทกภัย) 

๓,๘๕๐ ๓,๘๕๐ ข้อบัญญัติ ถุงยังชีพ 

รวม ๕ ๑๗๑,๓๕๐ ๑๖๕,๘๖๖   
 



-๑๒- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 
  ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรรณคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ๘๐,๐๐๐ ๓๑,๙๙๐ ข้อบัญญัติ  
๒ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะใน

ต ำบลกุดน  ำใส 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลสวนสำธำรณะ ตัดหญ้ำ 
และตัดแต่งบ ำรุงรักษำต้นไม้  
พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ 

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

รวม ๓ ๓๘๘,๐๐๐ ๑๖๓,๙๙๐   
 

 

๕.๒ แผนงานการเกษตร 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงกำรรักป่ำ รักน  ำ รักษำแผ่นดิน ๒๐,๐๐๐ ๕,๖๗๔ ข้อบัญญัติ  
๒ โครงกำรรณรงค/์ประชำสัมพันธ์  

กำรก ำจัดขยะและรักษำสิ่งแวดล้อม 
- -  ไม่ใช้

งบประมำณ 

รวม ๒ ๒๐,๐๐๐ ๕,๖๗๔   
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงกำรพัฒนำและดูแลเว็บไซต์ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส  
๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรบริกำรข่ำวสำรประจ ำวัน 
(หนังสือพิมพ์) 

๓,๖๕๐ ๓,๖๕๐ ข้อบัญญัติ  

๓ โครงกำรจัดท ำวำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 
(ปฏิทิน) 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๖๐ ข้อบัญญัติ  

๔ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอำคำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
กุดน  ำใส และอำคำรสถำนที่ที่อยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

 



-๑๓- 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๕ โครงกำรติดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่มหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๖ โครงกำรติดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำลที่ ๙ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๗ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ๖๑,๕๐๐ ๕๖,๕๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องสแกน
ลำยนิ วมือ , 

โต๊ะพับโฟเมก้ำ 
, เก้ำอี ท ำงำน, 
ตู้เก็บเอกสำร 

๘ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๐,๖๐๐ ๔๐,๖๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่อง
คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก , 
เครื่องพิมพ์ 

๙ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์กำรเกษตร ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องตัดหญ้ำ  
๑๐ โครงส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ

ประชำธิปไตยและกฎหมำยที่ประชำชน
ควรรู้ 

๓๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ ไม่ใช้
งบประมำณ 

๑๑ โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน 
กำรบริหำรจัดกำร 

- -  ไม่ใช้
งบประมำณ 

๑๒ โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ - -  ไม่ใช้
งบประมำณ 

รวม ๑๒ ๕๖๐,๗๕๐ ๕๑๙,๗๑๐   
 

  ๖.๓ แผนงานการศึกษา 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  โต๊ะพับโฟเมก้ำ  
๒ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๑,๖๐๐ ๖๑,๖๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องพิมพ์ 

รวม ๒ ๗๙,๖๐๐ ๗๙,๖๐๐   

 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

  ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 
๑ โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๒ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ ตู้เก็บเอกสำร 
๓ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ แบบหล่อลูก

คอนกรีต 
๔ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๘,๗๐๐ ๒๘,๗๐๐ ข้อบัญญัติ คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก , 
เครื่องพิมพ์ 

๕ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ เครื่องท ำน  ำ
ร้อน น  ำเย็น 
แบบใช้ขวด 

รวม ๕ ๑๕๘,๗๐๐ ๑๕๘,๗๐๐   

 
๖.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

๑ โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐ ข้อบัญญัติ  
รวม ๑ ๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

(๒)  โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับอนุมัติ สัญญา 

๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย 
บ้ำนตลำด-บ้ำนโนนทอง หมู่ ๑ 

๘,๐๑๓,๐๐๐ ๕,๔๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน  

๒ โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ ข้อบัญญัติ  
๓ โครงกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเพำะช ำ ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๘๐๐  ข้อบัญญัติ  
๔ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้ำนดอนเกตษร หมู่ที่ ๑๑ 
๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก

เหลื่อมป ี

๕ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๖ โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน  ำเขต
ชุมชนบ้ำนส ำโรงโคก หมู่ที่ ๑๔ 

๑๕๒,๘๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๗ โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน  ำเขต
ชุมชนบ้ำนเดื่อ หมู่ที่ ๕ 

๑๖๖,๓๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน  ำเขต
ชุมชนบ้ำนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ 

๑๕๑,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๗ โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำบ้ำนวังเสมำ  
หมู่ที่ ๒ 

๑๕๑,๖๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๘ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง
บ้ำนร่วมมิตร หมู่ที่ ๘ 

๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๙ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง
บ้ำนส ำโรงโคก หมู่ที่ ๖ 

๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๑๐ โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงเพ่ือกำร
คมนำคมและขนส่งพืชผลทำงกำเกษตร 
บ้ำนท่ำแตง หมู่ที่ ๗ 

๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๑๑ โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงเพ่ือกำร
คมนำคมและขนส่งพืชผลทำงกำเกษตร 
บ้ำนท่ำแตง หมู่ที่ ๑๐ 

๑๕๐,๐๐๐ - ข้อบัญญัติ กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

๑๒ โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๑๓ โครงกำรก่อสร้ำงเรือนเพำะช ำกล้ำไม้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ  

๑๔ โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอพอเพียง บ้ำน
ตลำด หมู่ที่ ๑๓ 

๓๐๐,๐๐๐ - เงินสะสม  

รวม ๑๔ ๙,๙๙๔,๗๐๐ ๕,๕๙๘,๓๐๐   

 



 
 
 
 
 
 
 


