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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
********************************** 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548,แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2561ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
         บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2564 รอบ 6  เดือน(1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)สร็จเรียบร้อยแล้ว  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 ประกาศ  ณ   วันที่  7    เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 
    (  นายไพบูลย์   ค าศรี ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยคือ 
“พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"   ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาพรวกเราชาว อบต.เมืองน้อย ได้ทุ่มเทท้ังความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะพัฒนาต าบลเมืองน้อย
ของเราให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งการสร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้อยประชาชนอย่างย่ังยืน 
    พวกเราชาว อบต.เมืองน้อยได้ร่วมกันพัฒนาต าบลของเราให้ก้าวไปสู่ระดับอ าเภอจังหวัดและ
ระดับประเทศเพื่อจุดมั่งหมายที่ส าคัญคือการสร้างสังคมของเราให้มีความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณธรรมท่ีดี และน า
ปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
ด้วยความรักและเคารพเสมอ 
 
 
  
 
 
 

        
 (นายไพบูลย์  ค าศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
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สาส์นนายก 



    
   

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
รูปลักษณ์ ส่วนกลางของวงกลมเป็นรูปปราสาท  ด้านล่างของปราสาทจะเป็นรูปแม่น้ าที่แสดงถึงสัญลักษณ์
ของหนองน้ ารูปด้านข้างปราสาทเป็นรูปต้นหอมกับพริก  ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพืชเศรษฐกิจของต าบลเมืองน้อย
ขอบวงนอกด้านบนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ด้านข้างเป็นดอกล าดวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษขอบด้านล่างเป็นซึ่งอ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และตราเครื่องหมายมีเส้นผ่าศูนย์ 
กลางไม่เกิน ๕ เซนติเมตร 
ความหมาย ปราสาทท่ีอยู่กึ่งกลางของวงกลมเป็นปราสาทที่ใช้เป็นตัวแทนหมู่บ้านในต าบลเมืองน้อย  สายของ
แม่น้ าแสดงถึงหนองน้ าส าคัญ ๆในต าบลเมืองน้อย  เช่นหนองน้ ากระสุนที่ห้อมล้อมบ้านเมืองน้อยยามเกิดอันตราย
ต่าง ๆในอดีต เช่น ศึกชิงนางเจียงใด  ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมียงเซซ้วน  จึงเกิดศึกขึ้นระหว่างเจ้าเมืองเซซ้วนกับเท้า
อินทะสะเกษท้าวทะสะเกษ จึงได้สั่งให้ทหารขุดหนองข้ึน  เพื่อเป็นที่หลบหลุม  จึงได้กลายเป็นหนองกระสุนตราบเท่า
ทุกวันนี้  ต้นหอมกับพริกแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของต าบลเมืองน้อย 
วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองน้อย  
    "พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

*************************** 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการในแผน
ด าเนินงาน 

จ านวน 
งบประมาณในแผน
ด าเนินงาน/บาท 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการใน
รอบ 6 เดือน 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม 
2564) 

งบประมาณที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 
19 
- 
- 

 
12,879,000 

- 
- 

 
4 
- 
- 

 
484,000 

 
21.02 

รวม 19 12,879,000  484,000  
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
2 
- 

 
60,000 

- 

 
0 
- 

 
0 
- 

 
0 

รวม 2 60,000  0  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสังคม และการ
สาธารณสขุ 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.3 แผนงานรักษาความสงบ 
3.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
3 
2 
- 
2 

 
285,000 
160,000 

- 
15,000 

 
0 
0 
- 
0 

 
0 
0 
- 
0 

 
0 
0 
- 
0 

รวม 7 460,000  0  
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.1 แผนงานการศึกษา 
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 
8 
3 

 
2,247,559 
275,000 

 
0 
1 

 
0 

33,000 

 
0 

33.33 

รวม 11 2,522,559  33,000  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
จ านวน 

งบประมาณในแผน
ด าเนินงาน/บาท 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการในรอบ 6 

เดือน 
(ระหว่างเดือน 

ตุลาคม – มีนาคม 
2564) 

งบประมาณที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ด าเนินการ

ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

 
1 

 
30,000 

 
0 

 
0 

 
0 

รวม 1 30,000  0  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริการจัดการองค์กร 
     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     6.2 แผนงานงบกลาง 
     6.3 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งฃองชุมชน 

 
2 
8 
- 

 
26,000 

9,253,082 

 
0 
5 

 
0 

3,570,602 

 
0 

62.50 

รวม 10 9,279,082  3,570,602  
รวมท้ังสิ้น 50 25,230,641  4,087,602  
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน) 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   อ าเภอกันทรารมย ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหน้าการด าเนิน

โครงการ 

งบประมาณ

ในการ

ด าเนินงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างถนนข้ึน
ดินบ้านเมืองน้อยหมู่ 8 
สายบ้านนายทองใสถึง
คลองส่งน้้าบ้านละทาย 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,769 
ลูกบากศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
เมืองน้อยก้าหนด) 

182,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 ยังได้ได้ด้าเนินงาน 0 182,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 7 สาย
หนองโหง่ถึงสี่แยกหมู่ 6 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 440.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

250,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 250,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 เส้น
จากบ้านนางจตุพรไปต้น
ยางถึงทางไปบ้านหนอง
เทา 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 98.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 392.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

223,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 223,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ-
สวนป่า 

ถนนกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 
ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมือง
น้อยก้าหนด) 

159,000 บ้านหนองเทา หมู่ 3 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 159,000 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

สถานที ่

ด าเนินการ 

 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหน้าการ

ด าเนินโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนินงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน
หมู่ 9 สายทองหลวง
ชนบทไปมูล 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,120 
ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมือง
น้อยก้าหนด 

114,000 บ้านหนองเทาหมู่ 9 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 114,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองน้้าเต้า หมู่ 4 
สายบ้านหนองน้้าเต้า
หนองไฮ เช่ือมสายหนอง
น้้าเต้านาค้าใหญ ่

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,935 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
เมืองน้อยก้าหนด 

202,000 บ้านหนองน้้าเต้าหมู่ 4 ด้าเนนิการแล้วเสร็จ 202,000 0 

7. โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ 
5 เส้นโนนก่อ 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342 เมตร  ปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 69 ลูกบาศกเ์มตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

78,000 บ้านหนองมุขหมู่ 5 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 78,000 

8. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า บ้านเมืองน้อย
หมู่ 8 

รางระบายน้า้ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 28 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

68,000 บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 68,000 

9. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า บ้านหนองเทา
หมู่ 9  

รางระบายน้า้ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 56 เมตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อย) 

136,000 บ้านหนองเทาหมู่ 9 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 136,000 

10. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าบา้นหนอง
น้้าเต้าหมู่ 10 

รางระบายน้า้ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 102 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยก้าหหนด) 

250,000 บ้านหนองน้้าเต้าหมู่ 
10 

ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 250,000 
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ล ำดบั
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหน้าการ

ด าเนินโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

11. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า บ้านหนองน้้าเต้าหมู่ 4 

รางระบายน้า้ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 20 เมตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

48,000 บ้านหนองน้้าเต้าหมู่ 4 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 48,000 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกบา้นเมือง
น้อยหมู่ 1 สายหนองยาง-
ห้วยหนาด 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า360 ลูกบาศก์
เมตร,ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศกเ์มตร
(ราละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

250,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 250,000 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกบา้นเมือง
น้อยหมู่ 6 สายหลังวัดป่า
บ้านเมืองน้อย 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

27,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 26,000 1,000 

14 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายปา่ช้าบ้านหนอง
มุขหมู่ 5 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศกเ์มตร,ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 120 ลูกบาศกเ์มตร(รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

172,000 บ้านหนองมุขหมู่ 5 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 168,000 4,000 

15. โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ 3 สายหนองจ้อก้อ 

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศกเ์มตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด 

91,000 บ้านหนองเทา หมู่ 3 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 88,000 3,000 

16. โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบ้านโนนสวนหมู่ 2 
สายแยกหนองสะพังไป
หนองแซง 

ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 43 ลกูบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 840 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

250,000 บ้านโนนสวนหมู่ 2 ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 250,000 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7(ทางไท) 

ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 946 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,730 ตารางเมตร 

2,590,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 
 

(วงเงินท้าสัญญา 
1,5,88,900) 

1,001,100 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที ่

ด าเนินการ 

 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหน้าการ

ด าเนินโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1(ห้วย
หนาด) 

ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร  

3,339,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน (วงเงินท้าสัญญา 
2,100,000) 

1,239,000 

19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองน้้าเต้าหู่ 4-ไป
บ้านนาค้าใหญ ่

ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า8,000 ตาราง
เมตร 

4,450,000 บ้านหนองน้้าเต้าหมู่ 4 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน (วงเงินท้าสัญญา 
2,960,000) 

1,490,000 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด้าเนินการ 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพเกษตร
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพเกษตรตามแนวทางหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
อบต.เมืองน้อยก้าหนด) 

30,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 30,000 

2. โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในต้าบลเมืองน้อย
(โครงการไถ่กลบต่อซัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆในต้าบลเมืองน้อย(โครงการ
ไถ่กลบตอซัง) 

30,000 ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
10 

ยังไม่ได้ด้าเนินงาน 0 30,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
- แผนงานสาธารณสุข 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด้าเนินการ 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัตน วรขัติยราชนาร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัตน วรขัติยราชนาร ี

35,000 อบต.เมืองน้อย อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

0 35,000 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ประจ้าปี 2564 

จัดกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.บ้านเมอืงน้อยในการ
จัดท้าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไขเ้ลือดออกประจ้าปี 2564 

50,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 50,000 

3. อุดหนุนเอกชนส้าหรบัการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้ารดิ้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านๆละ 20,000 บาท จ้านวน 
10 หมู่บ้าน 

200,000 หมู่บ้านในต้าบล
เมืองน้อย หมู่ 1-

10 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 200,000 
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- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด้าเนินการ 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. โครงการจดัอบรมให้ความรู้
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชนผู้สูงอายุประจ้าปี 
2564 

จัดกิจการจดัอบรมใหค้วามรู้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนผู้สูงอายุประจ้า 2564 
(รายละเอียดตามกิจกรรมโครงการฯก้าหนด) 

50,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 50,000 

2. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาธรณสุขแก่
เกษตรกรผู้มรีายได้น้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาธารณสุขแก่เกษตรกรผู้มรีายไดน้้อย
(รายละเอียดตามแผนงาน/โครงการ อบต.เมือง
น้อยก้าหนด) 

110,000 อบต.เมืองน้อย ระหว่างด้าเนินการ 0 110,000 
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-แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่ 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนิน

โครงการ/

ความก้าวหน้า

การด าเนิน

โครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนินงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1.  อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัดศรี
สะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี 2564 

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการป้องกัน เฝา้ระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิจังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี 
2564 

5,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 5,000 

2. อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอ
กันทรารมย์ ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดประจ้าปี 
2564 อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอกันทรารมย์
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดประจ้าปี พ.ศ. 2564 

10,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 10,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- แผนงานการศึกษา 

-13- 

 

 

ล ำดบั
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนท่ี 

ด ำเนินกำร 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
(รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองน้อยจ้านวน 3 
แห่ง(เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว)
จัดสรรส้าหรับเด็กปฐมวยั 2-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ้านวนนักเรยีน 74 คน เป็นค่า
จัดการเรียนการสอนอัตราละ 1,700 บาท/
คน 

125,800 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 125,800 

2.. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมือง
น้อย จ้านวน 3 แห่ง(เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)จัดสรรส้าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเวลา 2 ภาคเรียนอัตรามื้อละ 
20 บาทต่อคนจ้านวน 245 วัน จ้านวนเด็ก
นักเรียน 70 คนแยกเป็น 
-ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย 43 คน 
-ศพด.บ้านหนองเทา 13 คน 
-ศพด บ้านหนองน้้าเต้าโนนสวน 18 คน 

362,000 ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อย 

ศพด.บ้านหนอง
เทา 

ศพด.บ้านหนอง
น้้าเต้าโนนสวน 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

167,500 195,100 
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ล ำดบั
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนท่ี 

ด ำเนินกำร 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

3 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ้าปี 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเช่า
เครื่องเสยีง ค่าสมดุ ค่าปากกา ค่ารางวัลการตอบ
ปัญหาและค่าใช้จ่ายๆทีเ่กี่ยวข้อง 

60,000 อบต.เมืองน้อย ไม่ได้ด้าเนินการ
(เนื่องจากเกิด

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 

0 60,000 

4 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ประจ้าปี 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
รับรอง,ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้าย ค่าสถานท่ี ฯลฯ 

50,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 50,000 

5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่หนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองน้อยจ้านวน 3 แห่ง
(เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
ส้าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ้านวนนักเรียน 36 คน 

40,680 ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อย,ศพด.บ้าน
หนองเทาและ
ศพด.บ้านหนอง
น้้าเต้าโนนสวน 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

0 40,680 

6 ค่าอาหารเสรมินม ค่าอาหารเสรมินมส้าหรับ ศพด.ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเมืองน้อยจ้านวน 3 แห่ง จัดสรร
ส้าหรับเด็กปฐมวยัใน ศพด. 74 คน จ้านวน 260 
วัน 

141,799 ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อย 
ศพด.บ้านหนอง
เทา 
ศพด.บ้านหนอง
น้้าเต้าโนนสวน 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

0 141,799 
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ล าดับ

ท่ี 

โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

7 ค่าอาหารเสรมินม ค่าอาหารเสรมินมส้าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตต้าบล
เมืองน้อย จ้านวน 3 แห่ง  เด็กนักเรียน 248 คน จ้านวน 260 
วัน 

475,280 รร.บ้านเมืองน้อย
หนองมุข,รร.บ้าน
หนองน้้าเต้าโนน
สวนและรร.บา้น
หนองเทา 

อยู่ในระหว่าง
ด้าเนินการ 

0 475,280 

8. เงินอุดหนุนส่วน

ราชการโครงการ

สนับสนุนค่าใชจ้่าย

การบริหาร

สถานศกึษา(อาหาร

กลางวัน)โรงเรียน

สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา(สพฐ)

ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

เมอืงน้อย 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา(สพฐ)ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง

นอ้ย อัตรามือ้ละ 20 บาทตอ่คน จ านวน 200 วัน

ประกอบด้วย 

รร.บ้านเมอืงน้อยกนองมุข จ านวน 115 คน 

รร.บ้านหนองเทา จ านวน 65 คน 

รร.บ้านหนองน้ าเตา้โนนสวนจ านวน 68 คน 

992,000 รร.บ้านเมอืงน้อยฯ 

รร.บ้านหนองเทา 

รร.บ้านหนอง

น้ าเต้าฯ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

418,880 573,120 



       

แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
-16- 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด้าเนินการ 
 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณคงเหลอื 

1. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพตดิประจ้าปี 2564 

ด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต่อตา้นยาเสพติด
ประจ้าปี 2564 เพื่อรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด 
และเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมูบ่้านภายใน
ต้าบลเมืองน้อย ฯลฯ 

150,000 สนาม ร.ร.
บ้านเมืองน้อย
หนองมุข 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 150,000 

2. โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
ออกพรรษา ประจ้าปี 2563  

จัดกิจกรรมโครงการจดังานวันออกพรรษา
ประจ้าปี 2563ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มส้าหรับผู้มาร่วมงาน,ค่าจัดสถานท่ี 
ฯลฯ 

55,000 วัดบ้านเมืองน้อย ด้าเนินการแล้วเสร็จ 33,000 12,000 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งานบุญบั้งไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
ประกอบด้วย ค่ารับรอง,ค่ารางวัลประกวดบั้งไฟ
,ค่ารางวัลประกวดขบวนบั้งไฟ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลฯ์ลฯ 

70,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 70,000 



       
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานการเกษตร 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด้าเนินการ 
 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณคงเหลอื 

1 โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
และปรับปรุงทัศนียภาพรวมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน 

จัดกิจกรรมตามโครงการฯราละเอยีด
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

30,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 30,000 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. โครงการอ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอ
กันทรารมย์ประจา้ปี 2564 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหเ้ทศบาลต้าบลกันทรารมย์ตาม
โครงการฯ 

20,000 อบต.เมือง
น้อย 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 20,000 0 
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-  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหน้า

การด าเนนิ

โครงการ 

งบประมาณ

ในการ

ด าเนินงาน

(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอาย ุ

6,616,880 พื้นที่หมู่ 1-10  
ต.เมืองน้อย 

ด้าเนินการตลอด
งบประมาณ 

2,669,000 3,947,880 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนสวสัดิการ
ทางสังคมได้ให้แกผู่้พิการ 

2,316,000 พื้นที่หมู่ 1-10  
ต.เมืองน้อย 

ด้าเนินการตลอด
งบประมาณ 

730,000 1,586,000 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรังโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู่้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุน
ส้าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพของผู้ป่วยเอดส์) 

6,000 บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 ด้าเนินการตลอด
งบประมาณ 

2,500 3,500 

4. ส้ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินส้ารองจ่ายในการใช้จ่ายในกิจการตามอ้านาจ
หน้าท่ีของ อบต. ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้กรณี
ฉุกเฉินหรือใช้จ่ายได้ตามระเบียบกฎหมาย ท่ีได้ก้าหนดให้ใช้
จ่ายจากเงินงบประมาณประเภทน้ี 

70,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 70,000 

5. เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

70,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 70,000 

7. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

169,102 อบต.เมืองน้อย ด้าเนินการแล้วเสร็จ 169,102 0 

8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,100 อบต.เมืองน้อย ด้าเนินการแล้วเสร็จ 3,929 1,171 
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ผลการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสีะเกษ 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณ

ในการ

ด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 จัดหาครภุณัฑ์ส้านักงาน  
(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ) 

จัดซื้อครภุัณฑต์ู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 
118.5×41×87.9 ซม. จ้านวน 2 หลังๆละ 3,000 บาท 

6,000 อบต.เมืองน้อย ด้าเนินการแล้วเสร็จ 5,180 820 

 

2.ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้

การด าเนนิ

โครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง(หัวฉีดน้้าดับเพลิง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหัวฉีดน้้าดับเพลิงจ้านวน 1 อันๆละ 
10,000 บาท(ตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด) 

10,000 อบต.เมืองน้อย ยังไม่ได้ด้าเนินการ 0 10,000 

 

-20 

 



       

 

3.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

-แผนงานการศึกษา 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้

การด าเนนิ

โครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 ค่าครุภัณฑ์การศกึษา ค่าจัดซือ้โตะ๊เกา้อีท้ างานของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 

2 ชุด ส าหรับ ศพด.บ้านหนองเทาและ ศพด.บ้านหนอง

น้ าเต้าโนนสวน 

10,000 ศพด.บ้านหนองเทา,

บ้านหนองน้ าเตา้โนน

สวน 

ด าเนนิการแล้ว

เสร็จ 

8,940 1,060 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

จัดซือ้ครุภัณฑโ์ครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโยลสีารสนเทศ DLTV ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองเทา จ านวน 1 ชุด 

30,700 ศพด.บ้านหนองเทา ด าเนนิการแล้ว

เสร็จ 

29,900 800 
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4. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(ค่า

จัดซือ้เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึ(Inkjet Printer)ส าหรับ

กระดาษ A3 

เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึ(Inkjet Printer)ส าหรับกระดาษ A3(จ านวน 1 

เครื่อง(รายละเอยีดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดอืน พ.ค.2563 

6,300 อบต.เมอืงน้อย ยังไม่ได้ด าเนนิการ 0 6,300 

5. ประเภทครุภณัฑส์ ารวจ 

-แผนงานเคหะและขุมชน 

ล าดั

บท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิ

โครงการ/

ความก้าวหนา้

การด าเนนิ

โครงการ 

งบประมาณในการ

ด าเนนิงาน(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 ครุภัณฑ์ส ารวจ(ค่า

จัดซือ้ลอ้วัดระยะทาง

(Measuring Wheets) 

จัดซือ้ลอ้วัดระยะทาง(Measuring Wheets) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

320 มลิลเิมตร ขอบล้อยางหุม้ด้วยยางเส้นรอบวงยาว 1 เมตร 

แสดงผลวัดระยะทางได้ 9,999-9 เมตร มีขาตัง้สามารถพับเก็บ

ได้พร้อมระบบเบรกควบคุมท่ีมือจับ พรอ้มหูหิ้ว มาตรวัดแสดงผล

หนว่ยเป็นเมตร มีปุ่ม RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ต าแหนง่

โครงสร้างยางล้อท าด้วยพลาสตกิแข็ง มถีุงบรรจุล้อ โครงด้ามท า

ด้วยโลหะพับเก็บได้ 2 ทอ่น มีขาตั้งสามารถพับเก็บได้สามารถวัด

ระยะได้ท้ังระบบเดินหนา้และถอยหลังเข็มช้ีจุดเร่ิมเตน้การวัดระยะ 

4,700 อบต.เมอืงน้อย ด าเนนิการแล้ว

เสร็จ 

3,700 1,000 
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6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 

- แผนงานเคหะและขุมชน 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนนิการ 

 

การด าเนนิโครงการ/

ความก้าวหนา้การ

ด าเนนิโครงการ 

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

(การเบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1 ครุภัณฑก์่อสร้าง(ค่า

จัดซือ้เครื่องคอร่ิง 

เช็คเนื้อถนน 

เพื่อจัดซือ้เครื่องคอร่ิงโครงเหล็กประกอบติดเครื่องยนต์เบนซิน 4 

จังหวะ ก าลังเครื่องยนต์ 5.5 H.P ความเร็วตอ่นาท ี800-

1,200 r/minความสามารถในการเจาะ 25-200 mm.(1-8นิ้ว) 

กระบอกเพชร ชนาด 3 นิว้ ยาว 45 เซนตเิมตร 

60,000 อบต.เมอืงน้อย ยังไม่ได้ด าเนนิการ 0 60,000 

7. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ

ท่ี 
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

 

การด าเนิน

โครงการ/

ความกา้วหน้า

การด าเนิน

โครงการ 

งบประมาณ

ในการ

ด าเนินงาน

(การ

เบิกจ่าย) 

งบประมาณ

คงเหลอื 

1. จัดซือ้ครุภัณฑ์

การเกษตร(ค่าจัดซื้อ

เครื่องสูบน้ าชับเมสิ) 

จัดซือ้เครื่องซับเมสิ ขนาด 2 แรงมา้ 11 ใบพัด ท่อส่ง 2 นิว้(มกีล่องควบคุม) 

จ านวน 1 ชุด 

24,500 อบต.เมอืง

น้อย 

ด าเนินการแลว้

เสร็จ 

24,500 0 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่ง 

จัดซือ้เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอรไ์ฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 

2. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

3. ขนาดทอ่สง่ไม่น้อยกว่า 2 นิว้(50 มลิลิตร) 

4. สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปรมิาณท่ีก าหนด 

5. ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรอืประมาณ 30 ฟุต 

6. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอรไ์ฟฟ้าต้องมคีรบชุด พร้อมท่ีจะ

ใชง้านได้ 

11,000 อบต.เมอืง

น้อย 

ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ 

0 11,000 
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สรุปผลการด าเนินการในรอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

- โครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน       จ านวน 50  โครงการ 

โครงการที่ด าเนินการในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564)  จ านวน 50  โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

   ด าเนนิการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564) จ านวน 13 โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 26 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ        จ านวน  37 โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ  74 
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