ประกาศ อบต.หลุมข้ าว
เรือง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นต้องรายงานผลการ
ดําเนิ นงานต่อประชาชนในเรื& องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนิ นงานในรอบปี เพื&อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&น และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ&น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภา
ท้องถิ&น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ&น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัว& ไปอย่างน้อยปี ละ
หนึ&งครั4ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั4นเพื&อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.หลุมข้าว จึงขอประกาศผล
การดําเนิ นงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนิ นงาน รวมทั4งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ&น ในรอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 มา เพื&อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกํากับการบริ หารจัดการ อบต.หลุมข้าว ดังนี4
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.หลุมข้าว
"สาธารณูปโภคพื4นฐานครบครัน บรรเทาปั ญหาความยากจน คนมีคุณภาพชีวติ ที&ดี สิ& งแวดล้อมปราศจากมลพิษ แนวคิดเกษตรอินทรี ย ์ มี
ระบบบริ หารจัดการโปร่ งใส "
ข. พันธกิจ ของ อบต.หลุมข้าว
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน
2. พัฒนาการชลประทานและแหล่งนํ4า
3. เสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
4. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข
5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ& งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยัง& ยืน
6. พัฒนาการเกษตรอินทรี ย ์
7. พัฒนาการบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&ดี
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของ อบต.หลุมข้าวได้กาํ หนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี4
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน
1. 1.1 ปรับปรุ งและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก รวดเร็ ว
2. 1.2 การจัดให้มีไฟฟ้ าใช้ครบทุกครัวเรื อนและไฟฟ้ าสาธารณะ
3. 1.3 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื&นๆ
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน
1. 2.1 ก่อสร้าง ซ่อมบํารุ งและจัดหาแหล่งนํ4าเพื&อการอุปโภค บริ โภคและเพื&อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
1. 3.1 พัฒนาฝี มือแรงงานและส่งเสริ มการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข
1. 4.1 การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. 4.2 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. 4.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ การฟื4 นฟูสุขภาพ
4. 4.4 การส่งเสริ มด้านการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ&น
5. 4.5 การส่งเสริ มด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
1. 5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์
1. 6.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการทําเกษตรอินทรี ย ์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&ดี
1. 7.1 ส่งเสริ มประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
2. 7.2 ส่งเสริ มศักยภาพของท้องถิ&นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริ หารจัดการที&ดี
ง. การวางแผนงบประมาณ
อบต.หลุมข้าว ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามกระบวนการที&บญั ญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื&อรับฟังปั ญหาและความต้องการที&แท้จริ งของประชาชนในพื4นที& ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื&อ
พัฒนาพื4นที& ที&บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.หลุมข้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เมื&อวันที& 16 มิถุนายน 2552 โดยได้กาํ หนดโครงการที&จะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555)
ยุทธศาสตร์

2553

2554

2555

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน

80 89,769,600.00

41 25,517,600.00

32 16,723,500.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

44 46,348,450.00

19 5,952,500.00

19 14,015,700.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข

3

450,000.00

39 15,170,000.00

3

450,000.00

25 14,546,000.00

3

450,000.00

25 14,546,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม

6

190,000.00

5

130,000.00

5

130,000.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์

7

196,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

11 1,500,000.00

9 1,450,000.00

9 1,450,000.00

รวม

190 153,624,050.00

106 48,166,100.00

97 47,435,200.00

3

100000000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน
80 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

80000000
60000000

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเสริ มสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน

44 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที&ดีและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุข

40000000

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
39 โครงการ

20000000

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์

11 โครงการ
3 โครงการ

0

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หาร
ราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&ดี

6 โครงการ
7 โครงการ

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบ้ ริ หารอบต.หลุมข้าว ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ เมื&อวันที& 29 กันยายน 2552 โดยมีโครงการที&บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 11,318,400 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี4

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน

24

5,732,200.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

10

1,175,800.00

2

50,000.00

23

4,005,400.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม

3

25,000.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์

2

15,000.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&ดี

9

315,000.00

ยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข

รวม

73 11,318,400.00

4

6000000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื4นฐาน

24 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

5000000
23 โครงการ

4000000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน

3000000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดีและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ข

2000000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ& งแวดล้อม

10 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์

1000000

2 โครงการ
2 โครงการ

0

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หาร
ราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&
ดี

9 โครงการ
3 โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หลุมข้าว มีดงั นี4
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่ งทีม า
งบตาม
งบประมาณ ข้ อบัญญัติ

1. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง พร้อมลงลูกรังจากสาม
พื4นฐาน
แยก-เหมืองบ้านนางปราณี
บ้านสระจันทร์ หมูท่ ี& 3

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

99,800.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า ที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

2. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็กจาก
พื4นฐาน
บ้านนายทิวาห์ บ้านท่า
กระสัง หมูท่ ี& 4 - ต.ธาร
ปราสาท

เงินอุดหนุน
ทัว& ไป

153,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

3. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็กจาก
พื4นฐาน
บ้านนายบุญมี-บ้านนาย
เสงี&ยม บ้านกอก หมูท่ ี& 6

เงินอุดหนุน
ทัว& ไป

133,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร
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4. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้าง
เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง ถนนลาดยางแบบ Cape
พื4นฐาน
Seal จากบ้านเพิก-บ้านดง
พลอง หมูท่ ี& 7

1,750,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนลาดยางแบบ
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า Cape Seal ที&ก่อสร้าง
ทางการเกษตร
เสร็ จ

5. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็กรอบ ทัว& ไป
พื4นฐาน
นอกหมูบ่ า้ นดงพลอง หมูท่ ี&
7

153,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

6. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็กจาก
พื4นฐาน
เดิม-บ้านนายแฉล้ม บ้าน
ไพล หมูท่ ี& 8

เงินอุดหนุน
ทัว& ไป

303,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

7. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านโครงสร้าง พร้อมลงหิ นคลุกถนนสาย ทัว& ไป
พื4นฐาน
โนนไผ่ บ้านท่ากระทุ่ม หมู่
ที&9

152,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินพร้อมลงหิ น
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า คลุกที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

8. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนลง เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง หิ นคลุกจากบ้านกอกแยก
พื4นฐาน
เข้าบ้านใหม่หนองบัว หมูท่ ี&
10

92,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนลงหินคลุกที&
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

9. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนลง เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง หิ นคลุกจากบ้านนาย
พื4นฐาน
ถนอม-โรงมะพร้าว บ้าน
เพิก หมูท่ ี& 12

176,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนลงหินคลุกที&
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

10. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
พื4นฐาน
หลุมข้าวพัฒนา หมูท่ ี& 15

เงินอุดหนุน
ทัว& ไป

116,500.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

11. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการเสริ มถนนดิน
พัฒนาด้านโครงสร้าง เลียบถนน คสล.เดิม บ้าน
พื4นฐาน
หลุมข้าวพัฒนา หมูท่ ี& 15

เงินอุดหนุน
ทัว& ไป

31,500.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินเลียบถนน
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า คสล.ที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

12. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน ทัว& ไป
พื4นฐาน
2 ซอย บ้านดงพลองพัฒนา
หมูท่ ี& 16

135,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร
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13. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนน
เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน ทัว& ไป
พื4นฐาน
2 ซอย บ้านโนนตะโก หมู่
ที& 17

133,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนคอนกรี ตเสริ ม
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เหล็กที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

14. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการติดตั4งโคมไฟฟ้ า รายได้
พัฒนาด้านโครงสร้าง สาธารณะ บ้านหลุมข้าว จัดเก็บเอง
พื4นฐาน
หมูท่ ี& 1

150,000.00 เพื&อให้ประชาชนมีไฟฟ้ า โคมไฟฟ้ าสาธารณะที&
ให้แสงสว่างในบริ เวณจุด ติดตั4งเสร็จ
ต่างๆ ภายในหมูบ่ า้ น

15. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
พัฒนาด้านโครงสร้าง สาธารณะบ้านโกรกขาม
พื4นฐาน
หมูท่ ี& 13

รายได้
จัดเก็บเอง

70,000.00 เพื&อให้ประชาชนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า
ใช้ครบทุกหลังคาเรื อน สาธารณะหมูบ่ า้ น
และมีไฟฟ้ าแสงสว่างใน
บริ เวณจุดต่างๆภายใน
หมูบ่ า้ น

16. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการติดตั4งโคมไฟฟ้ า รายได้
พัฒนาด้านโครงสร้าง สาธารณะบ้านโกรกขาม จัดเก็บเอง
พื4นฐาน
หมูท่ ี& 13

60,000.00 เพื&อให้ประชาชนมีไฟฟ้ า โคมไฟฟ้ าสาธารณะที&
ใช้ครบทุกหลังคาเรื อน ติดตั4งเสร็จ
และมีไฟฟ้ าแสงสว่างใน
บริ เวณจุดต่างๆภายใน
หมูบ่ า้ น

17. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการติดตั4งเครื& องขยาย รายได้
พัฒนาด้านโครงสร้าง เสี ยงพร้อมลําโพง(เสี ยง จัดเก็บเอง
ตามสาย) บ้านเพิก หมูท่ ี& 12
พื4นฐาน

150,000.00 เพื&อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล เครื& องขยายเสี ยงพร้อม
ข่าวสารของหมูบ่ า้ น
ลําโพงที&ติดตั4ง

18. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการงานก่อสร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้าง อาคารเอนกประสงค์(ต่อ
พื4นฐาน
เติมสํานักงาน อบต.)

เงินอุดหนุน 1,513,000.00 เพื&อต่อเติมอาคาร
ทัว& ไป
สํานักงานให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึ4น

อาคารเอนกประสงค์ที&
ก่อสร้างเสร็ จ

19. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง พร้อมลงหิ นคลุกถนนเรี ยบ
พื4นฐาน
ลําเชียงไกรจากฝายมะระถึง
ฝายเพราม บ้านซาด หมูท่ ี&
11

18,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินพร้อมลงหิ น
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า คลุกที&ก่อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

20. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการงานปรับเกรด
เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง ถนนภายในตําบลหลุมข้าว
พื4นฐาน

98,600.00 เพื&อซ่อมแซมถนนภายใน ถนนที&ปรับเกรดเสร็จ
ตําบลให้อยูใ่ นสภาพที&ใช้
งานได้อยูเ่ สมอ

21. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการซ่อมแซมถนนลง เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง หิ นคลุกสายหลัง อบต.
พื4นฐาน
บ้านท่ากระสัง หมูท่ ี& 4

37,800.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนลงหินคลุกที&
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า ซ่อมแซมเสร็ จ
ทางการเกษตร
เรี ยบร้อยแล้ว
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22. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง จากคุม้ แสนสุข บ้านไพล
พื4นฐาน
หมูท่ ี& 8

37,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินที&ก่อสร้าง
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เสร็ จ
ทางการเกษตร

23. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง พร้อมลงหิ นคลุกจากบ้าน
พื4นฐาน
นายประยุทธ ถนนลาดยาง บ้านโนน
ตะโก หมูท่ ี& 17

92,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินพร้อมลงหิ น
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า คลุกที&ก1อสร้างเสร็ จ
ทางการเกษตร

24. 1. ยุทธศาสตร์การ
โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม
พัฒนาด้านโครงสร้าง จากหน้าวัด-ถึงท่าโบสถ์
พื4นฐาน
บ้านซาด หมูท่ &ี11

78,000.00 เพื&อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร ถนนดินที&ก่อสร้าง
ไป-มาและขนส่งสิ นค้า เสร็ จ
ทางการเกษตร

25. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการขุดลอกเหมืองส่ง เงินอุดหนุน
นํ4าจากสันหลังคต บ้านขา ทัว& ไป
คีม หมูท่ ี& 2 - บ้านหลุมข้าว
พัฒนา หมูท่ ี& 15

134,000.00 เพื&อเก็บกักนํ4าไว้ให้
เหมืองส่งนํ4าที&ขดุ ลอก
เพียงพอกับความต้องการ เสร็ จ
ใช้น4 าํ

26. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการงานวางท่อระบาย เงินอุดหนุน
นํ4า คสล.พร้อมประตูปิด- ทัว& ไป
เปิ ด นํ4าในสวนใหญ่ บ้าน
สระจันทร์ หมูท่ ี& 3

130,600.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน ท่อระบายนํ4า คสล.
การกัดเซาะของกระแสนํ4า พร้อมประตูปิด-เปิ ดที&
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด
ก่อส่ร้างเสร็ จ

27. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการงานวางท่อเหลี&ยม เงินอุดหนุน
คสล.(Box Convert) จาก ทัว& ไป
ถนนลาดยางข้ามลําห้วย
บ้านห้วยน้อย หมูท่ ี& 5

130,000.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน ท่อเหลี&ยม คสล..(Box
การกัดเซาะของกระแสนํ4า Convert) ที&ก่อสร้าง
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด
เสร็ จ

28. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการงานวางท่อระบาย เงินอุดหนุน
นํ4า คสล.จุดติดสระ บ้าน ทัว& ไป
ใหม่หนองบัว หมูท่ ี& 10

68,500.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน วางท่อระบายนํ4า คสล.
การกัดเซาะของกระแสนํ4า ที&ก่อสร้างเสร็ จ
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด

29. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการงานวางท่อระบาย เงินอุดหนุน
นํ4า คสล.จุดเข้าหมูบ่ า้ น
ทัว& ไป
บ้านใหม่หนองบัว หมูท่ ี& 10

97,700.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน ท่อระบายนํ4า คสล.ที&
การกัดเซาะของกระแสนํ4า ก่อสร้างเสร็ จ
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด

30. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการงานวางท่อระบาย เงินอุดหนุน
นํ4า คสล.ทํานบเก่า บ้าน ทัว& ไป
ซาด หมูท่ ี& 11

150,000.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน ท่อระบายนํ4า คสล.ที&
การกัดเซาะของกระแสนํ4า ก่อสร้างเสร็ จ
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด

31. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการวางท่อระบายนํ4า เงินสะสม
คสล. ภายในเหมือง บ้าน
ห้วยน้อย หมูท่ ี& 5

98,000.00 เพื&อระบายนํ4าและเป็ นที&
กลับรถของชาวบ้าน

ท่อระบายนํ4า คสล.ที&
ก่อสร้างเสร็ จ
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32. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการวางท่อระบายนํ4า เงินสะสม
คสล.เข้าสระประปา
หมูบ่ า้ นโกรกขาม หมูท่ ี& 13

33. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการวางท่อระบายนํ4า เงินสะสม
คสล.เข้าสระประปาบ้านดง
พลองพัฒนา หมูท่ ี& 16

163,000.00 เพื&อระบายนํ4าและป้ องกัน ท่อระบายนํ4า คสล.เข้า
การกัดเซาะของกระแสนํ4า สระประปาที&ก่อสร้าง
ที&ทาํ ให้ถนนชํารุ ด
เสร็ จ

34. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน

โครงการขุดลอกเหมืองส่ง เงินสะสม
นํ4าจากโนนพฤกษ์-บ้าน
ห้วยน้อย บ้านหลุมข้าวหมู่
ที& 1

123,000.00 เพื&อเก็บกักนํ4าไว้ให้
เหมืองส่งนํ4าที&ขดุ ลอก
เพียงพอกับความต้องการ เสร็ จ
ใช้น4 าํ

35. 3. ยุทธศาสตร์การ
โครงการฝึ กอบรมอาชีพ
พัฒนาด้านเสริ มสร้าง และพัฒนาฝี มือแรงงาน
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปั ญหาความยากจน

81,000.00 เพื&อระบายานํ4าเข้าสระ
ประปาหมูบ่ า้ น

ท่อระบายนํ4า คสล.เข้า
สระประปาที&ก่อสร้าง
เสร็ จ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื&อเพิม& ทักษะและ
จัดฝึ กอบรมอาชีพและ
ประสบการณ์ให้กบั
พัฒนาฝี มือแรงงาน
แรงงานในท้องถิ&นให้เป็ น
ที&ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน

36. 3. ยุทธศาสตร์การ
โครงการจ้างงานนักเรี ยน/ รายได้
พัฒนาด้านเสริ มสร้าง นักศึกษาในช่วงปิ ดภาค จัดเก็บเอง
ความสามารถทาง
เรี ยน
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปั ญหาความยากจน

20,000.00 เพื&อเพิม& รายได้ให้กบั
มีการจ้างงานนักเรี ยน/
นักเรี ยน/นักศึกษาในช่วง นักศึกษาในช่วงปิ ด
ปิ ดภาคเรี ยน
ภาคเรี ยน

37. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการเบี4ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เงินอุดหนุน 1,230,000.00 เพื&อให้ผสู ้ ูงอายุได้รับ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ทัว& ไป
สวัสดิการด้านการดํารง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
ชีพ
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข
38. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการเบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านสร้างสังคม เอดส์
ทัว& ไป
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข
39. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการเบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ทัว& ไป
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

ผูส้ ูงอายุที&ได้รับแจก
เบี4ยยังชีพ

72,000.00 เพื&อให้ผตู ้ ิดเชื4อเอดส์ได้รับ ผูต้ ิดเชื4อเอดส์ได้รับ
สวัสดิการด้านการดํารง เบี4ยยังชีพ
ชีพ

108,000.00 เพื&อให้ผพู ้ ิการได้รับ
สวัสดิการด้านการดํารง
ชีพ

ผูพ้ ิการได้รับเบี4ยยังชีพ
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40. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการป้ องกันและแก้ไข รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม ปั ญหายาเสพติด
จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

30,000.00 เพื&อให้ประชาชนในพื4นที& มีการจัดทําโครงการ
ห่างไกลยาเสพติด
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด

41. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการศูนย์พฒั นา
พัฒนาด้านสร้างสังคม ครอบครัวในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

10,000.00 เพื&อเน้นการเสริ มสร้าง
ครอบครัวให้อบอุน่ และ
เข้มแข็ง

จัดทําโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

42. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการบ้านท้องถิ&นไทย รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

20,000.00 ก่อสร้าง หรื อซ่อมแซมที&
อยูอ่ าศัยให้กบั
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้หรื อ
ผูย้ ากจน

บ้านท้องถิน& ไทย เทิด
ไท้องค์ราชัน ที&
ก่อสร้าง หรื อ
ซ่อมแซมเสร็ จ

43. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนอําเภอ รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม โนนสูงตามโครงการแก้ไข จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี ปั ญหายาเสพติด
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

20,000.00 เพื&ออุดหนุนอําเภอโนนสูง อุดหนุนอําเภอโนนสูง
ตามโครงการแก้ไขปั ญหา ตามโครงการแก้ไข
ยาเสพติด
ปั ญหายาเสพติด

44. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการเสริ มสร้าง
รายได้
ศักยภาพของอาสาสมัคร จัดเก็บเอง
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อป
พร.)

50,000.00 เพื&อให้อปพร.ได้เพิม&
อาสาสมัครป้ องกันภัย
ความรู ้และศักยภาพใน ฝ่ ายพลเรื อนได้รับการ
การป้ องกันและบรรเทาสา ส่งเสริ มศักยภาพ
ธารณภัย

45. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการป้ องกันและแก้ไข รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

60,000.00 เพื&อป้ องกันและแก้ไข
มีการป้ องกันและ
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

46. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

10,000.00 เพื&ออุดหนุนอําเภอโนนสูง
ตามโครงการอุดหนุนการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อ
ชาวบ้าน

โครงการอุดหนุนอําเภอ
โนนสูง ตามโครงการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อชาวบ้าน

รายได้
จัดเก็บเอง

รายได้
จัดเก็บเอง

อุดหนุนอําเภอโนนสูง
ตามโครงการอุดหนุน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ
ชาวบ้าน
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47. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาด้านสร้างสังคม ชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

รายได้
จัดเก็บเอง

48. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขตาม ทัว& ไป
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

49. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุนอําเภอ รายได้
โนนสูงตามโครงการศูนย์ จัดเก็บเอง
เฉลิมพระเกียรติเพื&อ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์

50. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนอําเภอ
พัฒนาด้านสร้างสังคม โนนสูงตามโครงการ
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี อุดหนุนกิจการกาชาด
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพื&อให้ผสู ้ ูงอายุในเขต
มีการพัฒนาคุณภาพ
ตําบลมีคุณภาพชีวติ ที&ดีข4 ึน ชีวติ ผูส้ ูงอายุ

170,000.00 เพื&อพัฒนางานด้าน
มีการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต อาสาสมัคร
อบต.หลุมข้าว
สาธารณสุขตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
20,000.00 เพื&อให้อาํ เภอโนนสูงมี
งบประมาณเพื&อดําเนินการ
ตามโครงการศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพื&อช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์และติดเชื4อ

อุดหนุนอําเภอโนนสูง
ตามโครงการศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื&อ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรค
เอดส์และติดเชื4อH.I.V.

6,000.00 เพื&อให้อาํ เภอโนนสูงมี อุดหนุนอําเภอโนนสูง
งบประมาณเพื&อดําเนินการ ตามโครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด
ตามโครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด

51. 4. ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนโครงการอาหาร เงินอุดหนุน 1,921,400.00 เพื&อสนับสนุนโครงการ มีการสนับสนุน
พัฒนาด้านสร้างสังคม กลางวันให้แก่นกั เรี ยน
ทัว& ไป
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก โครงการอาหาร
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
นักเรี ยนจํานวน 5
กลางวันให้แก่นกั เรี ยน
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
โรงเรี ยน
ความสุข
52. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน รายได้
บ้านดงพลองตามโครงการ จัดเก็บเอง
พัฒนาการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ

15,000.00 เพื&อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ มี มีการอุดหนุนโรงเรี ยน
ทักษะในการพูดและการ บ้านดงพลองตาม
เขียนกาษาอังกฤษดีข4 ึน โครงการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

53. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม บ้านหลุมข้าวตามโครงการ จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี พัฒนาวงดุริยางค์
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

15,000.00 เพื&อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ มี มีการอุดหนุนโรงเรี ยน
ทักษะในการใช้เครื& อง
บ้านหลุมข้าวตาม
ดนตรี วงดุริยางค์ดีข4 ึน
โครงการพัฒนาวง
ดุริยางค์
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54. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม บ้านเพิกตามโครงการกีฬา จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี สี และกีฬากลุม่ โรงเรี ยน
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

15,000.00 เพื&อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี มีการอุดหนุนโรงเรี ยน
สุขภาพแข็งแรงและเป็ น บ้านเพิกตามโครงการ
บุคคลที&มีระเบียบวินยั
กีฬาสี และกีฬากลุม่
โรงเรี ยน

55. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน รายได้
บ้านไพลตามโครงการ
จัดเก็บเอง
จัดซื4อหนังสื อและอุปกรณ์
ห้องสมุดโรงเรี ยน

15,000.00 เพื&อให้นกั เรี ยนได้อา่ น
หนังสื อที&มีคุณภาพและ
ทันสมัย

56. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน รายได้
บ้านซาดตามโครงการ
จัดเก็บเอง
แข่งขันกีฬา กรี ฑานักเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก

15,000.00 เพื&อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี มีการอุดหนุนโรงเรี ยน
สุขภาพแข็งแรงและเป็ น บ้านซาดตามโครงการ
บุคคลที&มีระเบียบวินยั
แข่งขันกีฬา กรี ฑา
นักเรี ยนโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก

57. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดงานประเพณี
พัฒนาด้านสร้างสังคม สงกรานต์
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

รายได้
จัดเก็บเอง

58. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม
จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

50,000.00 เพื&ออนุรักษ์และสื บสาน
ประเพณี สงกรานต์

มีการอุดหนุนโรงเรี ยน
บ้านไพลตามโครงการ
จัดซื4อหนังสื อและ
อุปกรณ์หอ้ งสมุด
โรงเรี ยน

มีการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

100,000.00 เพื&อส่งเสริ มการแล่นกีฬา มีการจัดการแข่งขัน
การออกกําลังกายและ
กีฬาตําบล
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน

59. 4. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนอําเภอ รายได้
พัฒนาด้านสร้างสังคม โนนสูงตามโครงการงาน จัดเก็บเอง
ให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดี รัฐพิธี
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุข

3,000.00 เพื&อให้อาํ เภอโนนสูงมี มีการอุดหนุนอําเภอ
งบประมาณเพื&อดําเนินการ โนนสูงตามโครงการ
ตามโครงการงานรัฐพิธี งานรัฐพิธี

60. 5. ยุทธศาสตร์การ
โครงการรณรงค์สร้าง
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ จิตสํานึกในการดูแลและ
และพัฒนา
อนุรักษ์ส&ิ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ& งแวดล้อม

5,000.00 เพื&อสร้างการรับรู ้และ
ความตื&นตัวให้กบั ชุมชน
ในการดูแลและอนุรักษ์
สิ& งแวดล้อม

รายได้
จัดเก็บเอง

มีการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการดูแล
และอนุรักษ์
สิ& งแวดล้อม
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61. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ& งแวดล้อม

โครงการส่งเสริ มการปลูก รายได้
ต้นไม้ในพื4นที&ป่าหัวไร่
จัดเก็บเอง
ปลายนาและพื4นที&
สาธารณะในชุมชน

62. 5. ยุทธศาสตร์การ
โครงการปลูกหญ้าแฝก
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ& งแวดล้อม

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื&อเสริ มสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ า
ไม้ เพื&อส่งเสริ มการปลูก
ต้นไม้ เพื&อให้เกิดความร่ ม
รื& นและสร้างทัศนียภาพที&ดี
ในชุมชน

มีการส่งเสริ มการปลูก
ต้นไม้ในพื4นที&ป่าหัว
ไร่ ปลายนาและพื4นที&
สาธารณะในชุมชน

10,000.00 เพื&อเสริ มสร้างจิตสํานึกใน มีการปลูกหญ้าแฝก
การอนุรักษ์ดิน เพื&อ
เฉลิมพระเกียรติ
ส่งเสริ มการปลูกหญ้าแฝก
เพื&อเป็ นการอนุรักษ์ดิน
ปรับปรุ ง บํารุ งดิน

63. 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรี ย ์

โครงการส่งเสริ มการผลิต รายได้
และใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
จัดเก็บเอง

64. 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรี ย ์

โครงการส่งเสริ ม
รายได้
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดเก็บเอง
ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหลุมข้าว

5,000.00 เพื&อส่งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ศูนย์บริ การและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหลุมข้าว

มีการส่งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ศูนย์บริ การ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหลุมข้าว

65. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการองค์การบริ หาร รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร ส่วนตําบลหลุมข้าวสัญจร จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

10,000.00 สร้างความรู ้ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างประชาชนและ
อบต.

มีการจัดทําโครงการ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลหลุมข้าวสัญจร

66. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการค่าใช้จ่ายในการ รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร เลือกตั4ง
จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

50,000.00 เพื&อดําเนินการเลือกตั4ง มีการจัดการเลือกตั4ง
นายก อบต. และ ส.อบต.
หรื อเลือกตั4งซ่อม นายก
อบต.และ ส.อบต.
ตลอดจนสนับสนุนการ
เลือกตั4ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ

67. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร อบต.
จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

10,000.00 เพื&อส่งเสริ มให้ชุมชนผลิต มีการส่งเสริ มการผลิต
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เองได้ เพื&อ และใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร

5,000.00 เพื&อให้การจัดทํา
มีการจัดทําแผนพัฒนา
แผนพัฒนา อบต.เป็ นไป อบต.
ตามระเบียบที&เกี&ยวข้อง
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68. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการฝึ กอบรมและทัศน รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร ศึกษาดูงาน
จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

50,000.00 เพื&อเพิม& พูนความรู ้ ทักษะ มีการจัดฝึ กอบรมและ
และประสบการณ์ในการ ทัศนศึกษาดูงาน
บริ หารงานให้กบั คณะ
ผูบ้ ริ หาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

69. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการอบรมคุณธรรม
พัฒนาด้านการบริ หาร และจริ ยธรรม
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื&ออบรมคุณธรรมและ
จริ ยธรรมให้แก่คณะ
ผูบ้ ริ หาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

70. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุน
พัฒนาด้านการบริ หาร ทุนการศึกษาต่อระดับ
ราชการตามหลักการ ปริ ญญาตรี และโท
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

รายได้
จัดเก็บเอง

มีการอบรมคุณธรรม
และจริ ยธรรม

120,000.00 เพื&อให้คณะผูบ้ ริ หาร ส. มีการสนับสนุน
อบต. พนักงานส่วนตําบล ทุนการศึกษาต่อระดับ
ลูกจ้างประจํา และ
ปริ ญญาตรี และโท
พนักงานจ้างมีการศึกษา
สูงขึ4นและสามารถนํา
ความรู ้มาใช้ในการพัฒนา
งานให้ดีข4 ึน

71. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสนับสนุนการ รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร จัดทําสถิติและฐานข้อมูล จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ ตําบล
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

30,000.00 เพื&อให้ทราบปัญหาความ มีการสนับสนุนการ
จําเป็ นขั4นพื4นฐาน
จัดทําสถิติและ
ฐานข้อมูลตําบล

72. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการสํารวจภาษีบาํ รุ ง รายได้
พัฒนาด้านการบริ หาร ท้องที&
จัดเก็บเอง
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

30,000.00 เพื&อสํารวจภาษีบาํ รุ งท้องที& มีการสํารวจภาษีบาํ รุ ง
ให้ครบถ้วน
ท้องที&

73. 7. ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดเก็บภาษี
พัฒนาด้านการบริ หาร เคลื&อนที&
ราชการตามหลักการ
บริ หารบ้านเมืองที&ดี

10,000.00 เพื&ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผชู ้ าํ ระภาษีภายใน
ตําบล

รายได้
จัดเก็บเอง

มีการจัดเก็บภาษี
เคลื&อนที&
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ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
อบต.หลุมข้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี4ผกู พัน/ ลงนามในสัญญา
รวม 56 โครงการ จํานวนเงิน 8,150,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 38 โครงการ จํานวนเงิน 4,957,110 ล้านบาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี4

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน

โครงการ

การก่ อหนี0
ผูกพัน/
ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

18

4,416,980.00

12

2,605,480.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

7

683,660.00

7

683,660.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปั ญหาความยากจน

2

28,400.00

2

28,400.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที&ดีและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุข

19

2,846,602.00

10

1,556,097.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ& งแวดล้อม

2

12,120.00

1

2,400.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์

1

2,700.00

1

2,700.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารราชการตามหลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

7

160,483.00

5

78,373.00

56

8,150,945.00

38

4,957,110.00

รวม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื4นฐาน

3,000,000

12 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนํ4าแก้จน

2,500,000
2,000,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริ มสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
10 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที&ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข

1,500,000
1,000,000
500,000
0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดล้อม

7 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ย ์
1 โครงการ
2 โครงการ

1 โครงการ

5 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารราชการ
ตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที&ดี
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หลุมข้าว ที&มีการก่อหนี4ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี4
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่ งทีม า งบตาม
งบประมาณ ข้ อบัญญัติ

1. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนดินพร้อมลง
โครงสร้างพื4นฐาน ลูกรังจากสามแยกเหมืองบ้านนางปราณี
บ้านสระจันทร์ หมูท่ ี&
3

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

92,500.00 50/2553

27/04/2553

30

82,000.00 2/2554

02/11/2553

45

3. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม 1,750,000.00 1,747,000.00 14/2553
พัฒนาด้าน
ถนนลาดยางแบบ
โครงสร้างพื4นฐาน Cape Seal จากบ้าน
เพิก-บ้านดงพลอง
หมูท่ ี& 7

20/05/2553

60

4. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน 153,000.00
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เหล็กรอบนอก
หมูบ่ า้ นดงพลอง หมู่
ที& 7

95,000.00 3/2554

02/11/2553

45

5. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน 303,000.00 188,000.00 4/2554
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เหล็กจากเดิม-บ้าน
นายแฉล้ม บ้านไพล
หมูท่ ี& 8

02/11/2553

45

6. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนลงหินคลุกจาก
โครงสร้างพื4นฐาน บ้านกอกแยกเข้าบ้าน
ใหม่หนองบัว หมูท่ ี&
10

20/04/2553

30

99,800.00

2. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน 133,000.00
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เหล็กจากบ้านนาย
บุญมี-บ้านนายเสงี&ยม
บ้านกอก หมูท่ ี& 6

92,000.00

85,000.00 48/2553

16
7. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนลงหินคลุกจาก
โครงสร้างพื4นฐาน บ้านนายถนอม-โรง
มะพร้าว บ้านเพิก หมู่
ที& 12

176,000.00 128,480.00 17/2553

28/05/2553

30

29,000.00 55/2553

17/05/2553

30

9. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน 135,000.00
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เหล็ก จํานวน 2 ซอย
บ้านดงพลองพัฒนา
หมูท่ ี& 16

81,000.00 5/2554

02/11/2553

45

10. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน 133,000.00
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เหล็ก จํานวน 2 ซอย
บ้านโนนตะโก หมูท่ ี&
17

82,500.00 1/2554

19/10/2553

45

11. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการติดตั4งโคม รายได้
พัฒนาด้าน
ไฟฟ้ าสาธารณะ บ้าน จัดเก็บเอง
โครงสร้างพื4นฐาน หลุมข้าว หมูท่ ี& 1

150,000.00

98,000.00 92/2553

21/09/2553

7

12. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการขยายเขต รายได้
พัฒนาด้าน
ไฟฟ้ าสาธารณะบ้าน จัดเก็บเอง
โครงสร้างพื4นฐาน โกรกขาม หมูท่ ี& 13

70,000.00

70,000.00 -

10/05/2553

0

13. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการติดตั4งโคม รายได้
พัฒนาด้าน
ไฟฟ้ าสาธารณะบ้าน จัดเก็บเอง
โครงสร้างพื4นฐาน โกรกขาม หมูท่ ี& 13

60,000.00

60,000.00 -

10/05/2553

0

14. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการงานก่อสร้าง เงินอุดหนุน 1,513,000.00 1,283,000.00 21/2553
พัฒนาด้าน
อาคารเอนกประสงค์ ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน (ต่อเติมสํานักงาน
อบต.)

30/09/2553

120

15. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการงานปรับ
พัฒนาด้าน
เกรดถนนภายใน
โครงสร้างพื4นฐาน ตําบลหลุมข้าว

20/05/2553

30

8. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการเสริ มถนน เงินอุดหนุน
พัฒนาด้าน
ดินเลียบถนน คสล. ทัว& ไป
โครงสร้างพื4นฐาน เดิม บ้านหลุมข้าว
พัฒนา หมูท่ ี& 15

เงินสะสม

31,500.00

98,600.00

98,000.00 49/2553

17
16. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนดินจากคุม้ แสน
โครงสร้างพื4นฐาน สุข บ้านไพล หมูท่ &ี 8

37,000.00

34,000.00 61/2553

04/06/2553

30

17. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนดินพร้อมลงหิ น
โครงสร้างพื4นฐาน คลุกจากบ้านนายประ
ยุทธ - ถนนลาดยาง
บ้านโนนตะโก หมูท่ ี&
17

92,000.00

91,500.00 54/2553

04/05/2553

30

18. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
พัฒนาด้าน
ถนนดินจากหน้าวัดโครงสร้างพื4นฐาน ถึงท่าโบสถ์ บ้านซาด
หมูท่ ี&11

78,000.00

72,000.00 59/2553

28/05/2553

30

19. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการขุดลอก
เงินอุดหนุน 134,000.00 100,000.00 15/2553
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน เหมืองส่งนํ4าจากสัน ทัว& ไป
หลังคต บ้านขาคีม
หมูท่ ี& 2 - บ้านหลุม
ข้าวพัฒนา หมูท่ ี& 15

28/05/2553

30

20. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการงานวางท่อ เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน ระบายนํ4า คสล.จุดติด ทัว& ไป
สระ บ้านใหม่หนอง
บัว หมูท่ ี& 10

68,500.00

61,000.00 5/2553

28/10/2552

30

21. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการงานวางท่อ เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน ระบายนํ4า คสล.จุดเข้า ทัว& ไป
หมูบ่ า้ น บ้านใหม่
หนองบัว หมูท่ ี& 10

97,700.00

96,000.00 18/2553

28/05/2553

30

22. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการวางท่อ
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน ระบายนํ4า คสล.
ภายในเหมือง บ้าน
ห้วยน้อย หมูท่ ี& 5

เงินสะสม

98,000.00

97,000.00 19/2553

28/05/2553

30

23. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการวางท่อ
เงินสะสม
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน ระบายนํ4า คสล.เข้า
สระประปาหมูบ่ า้ น
โกรกขาม หมูท่ ี& 13

81,000.00

75,000.00 51/2553

28/05/2553

30

163,000.00 133,660.00 20/2553

28/05/2553

30

24. 2. ยุทธศาตร์การ

โครงการวางท่อ

เงินสะสม

18
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน ระบายนํ4า คสล.เข้า
สระประปาบ้านดง
พลองพัฒนา หมูท่ ี& 16
25. 2. ยุทธศาตร์การ โครงการขุดลอก
เงินสะสม
พัฒนาด้านนํ4าแก้จน เหมืองส่งนํ4าจากโนน
พฤกษ์-บ้านห้วยน้อย
บ้านหลุมข้าวหมูท่ ี& 1

123,000.00 121,000.00 16/2553

28/05/2553

30

26. 3. ยุทธศาสตร์การ โครงการฝึ กอบรม รายได้
พัฒนาด้าน
อาชีพและพัฒนาฝี มือ จัดเก็บเอง
เสริ มสร้าง
แรงงาน
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปั ญหาความ
ยากจน

30,000.00

14,300.00 โครงการฝึ กอาชีพ 25/05/2553
พัฒนาฝี มือแรงงาน

1

27. 3. ยุทธศาสตร์การ โครงการจ้างงาน
รายได้
พัฒนาด้าน
นักเรี ยน/นักศึกษา จัดเก็บเอง
เสริ มสร้าง
ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปั ญหาความ
ยากจน

20,000.00

14,100.00 นักศึกษาในช่วงปิ ด 29/03/2553
ภาคเรี ยน

20

28. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการเบี4ยยังชีพ
พัฒนาด้านสร้าง ผูส้ ูงอายุ
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

เงินอุดหนุน 1,230,000.00 204,500.00 6/2553
ทัว& ไป

06/11/2552

30

102,500.00 10/2553

02/12/2552

30

102,500.00 16/2553

07/01/2553

30

102,500.00 17/2553

02/02/2553

30

102,500.00 23/2553

04/03/2553

30

102,500.00 25/2553

31/03/2553

30

102,500.00 27/2553

30/04/2553

30

102,500.00 32/2553

02/06/2553

30
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29. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการเบี4ยยังชีพผู ้ เงินอุดหนุน
พัฒนาด้านสร้าง ติดเชื4อเอดส์
ทัว& ไป
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

72,000.00

30. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการเบี4ยยังชีพผู ้ เงินอุดหนุน 108,000.00
พัฒนาด้านสร้าง พิการ
ทัว& ไป
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

101,500.00 35/2553

30/06/2553

30

102,500.00 44/2553

02/08/2553

30

102,500.00 47/2553

31/08/2553

30

11,000.00 เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ 06/11/2552
เอดส์ เดือน ต.ค.-พ.ย.
52

8

5,500.00

เบี4ยยังชีพผ้ติดเชื4อ
02/12/2552
เอดส์ เดือน ธ.ค. 52

17

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
07/01/2553
เอดส์ เดือน ม.ค. 53

8

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
เอดส์เดือน ก.พ. 53

02/02/2553

12

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
04/03/2553
เอดส์ เดือน มี.ค. 53

8

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
31/03/2553
เอดส์เดือน เม.ย. 53

8

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
เอดส์ เดือนพ.ค. 53

30/04/2553

10

5,500.00

เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อ
เอดส์เดือน มิ.ย. 53

02/06/2553

13

08/10/2552

8

18,000.00 เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน ต.ค.-พ.ย. 53

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน ธ.ค. 53

02/12/2552

17

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน ม.ค. 53

07/01/2553

8

20
9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน ก.พ. 53

02/02/2553

12

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน มี.ค. 53

04/03/2553

8

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน เม.ย. 53

31/03/2553

8

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน พ.ค. 53

30/04/2553

10

9,000.00

เบี4ยยังชีพผูพ้ ิการ
เดือน มี.ย. 53

02/06/2553

13

31. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการป้ องกันและ รายได้
พัฒนาด้านสร้าง แก้ไขปั ญหายาเสพ จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ ติด
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

30,000.00

20,000.00 -

19/07/2553

0

32. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการบ้านท้องถิ&น รายได้
พัฒนาด้านสร้าง ไทย เทิดไท้องค์
จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ ราชัน 84 พรรษา
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

20,000.00

19,165.00 84/2553

09/07/2553

4

33. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน รายได้
อําเภอโนนสูงตาม จัดเก็บเอง
โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000.00

20,000.00 -

19/07/2553

0

34. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการเสริ มสร้าง รายได้
ศักยภาพของ
จัดเก็บเอง
อาสาสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อน
(อปพร.)

50,000.00

15,000.00 เสริ มสร้างศักยภาพ 09/02/2553
ของอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยผ่ายพล
เรื อน(อปพร.)

1
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35. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการป้ องกันและ รายได้
พัฒนาด้านสร้าง แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ ทางถนน
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

60,000.00

4,270.00 ป้ องกันและแก้ไข 20/01/2553
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทาง
ถนน(ปี ใหม่)

แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
12/04/2553
3,427.00 ทางถนน(วัน
สงกรานต์)
36. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน รายได้
อําเภอโนนสูง ตาม จัดเก็บเอง
โครงการอุดหนุนการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อ
ชาวบ้าน

10,000.00

37. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการพัฒนา
รายได้
พัฒนาด้านสร้าง คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

50,000.00

10,000.00 -

7

7

23/09/2553

0

2,030.00 348/695

10/09/2553

1

900.00 349/696

10/09/2553

1

12,000.00 358/708

17/09/2553

1

34,210.00 371/742

21/09/2553

1

38. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน เงินอุดหนุน 170,000.00 170,000.00 198/2553
อาสาสมัคร
ทัว& ไป
สาธารณสุขตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

22/04/2553

1

39. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี

โครงการอุดหนุน
อําเภอโนนสูงตาม
โครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด

18/12/2552

0

รายได้
จัดเก็บเอง

6,000.00

6,000.00 -
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ความสุข
40. 4. ยุทธศาสตร์การ สนับสนุนโครงการ เงินอุดหนุน 1,921,400.00 392,600.00 โรงเรี ยนบ้านหลุม
พัฒนาด้านสร้าง อาหารกลางวันให้แก่ ทัว& ไป
ข้าว/71/540
สังคมให้มีคุณภาพ นักเรี ยน
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

22/06/2553

1

โรงเรี ยนบ้านไพล
196,300.00 (ไตรมิตรสามัคคี)/
70/539

22/06/2553

1

236,600.00

โรงเรี ยนบ้านเพิก
69/538

22/06/2553

1

87,100.00

โรงเรี ยนบ้านดง
พลอง 68/538

22/06/2553

1

80,600.00

โรงเรี ยนบ้านซาด
67/536

22/06/2553

1

41. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน
โรงเรี ยนบ้านหลุม
ข้าวตามโครงการ
พัฒนาวงดุริยางค์

รายได้
จัดเก็บเอง

15,000.00

15,000.00 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน 22/03/2553
หลุมข้าวการพัฒนา
วงดุริยางค์

1

42. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน รายได้
โรงเรี ยนบ้านเพิกตาม จัดเก็บเอง
โครงการกีฬาสี และ
กีฬากลุม่ โรงเรี ยน

15,000.00

15,000.00 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน 07/06/2553
เพิกโครงการกีฬาสี
และกีฬากลุม่
โรงเรี ยน

1

43. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

โครงการอุดหนุน รายได้
โรงเรี ยนบ้านซาด จัดเก็บเอง
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา กรี ฑานักเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก

15,000.00

15,000.00 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน 07/06/2553
ซาดตามโครงการ
แข่งขันกีฬา กรี ฑา
นักเรี ยนโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก

1
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44. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงาน
พัฒนาด้านสร้าง ประเพณี สงกรานต์
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

45. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการแข่งขันกีฬา รายได้
พัฒนาด้านสร้าง ตําบล
จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

100,000.00

46. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการอุดหนุน รายได้
พัฒนาด้านสร้าง อําเภอโนนสูงตาม จัดเก็บเอง
สังคมให้มีคุณภาพ โครงการงานรัฐพิธี
ชีวติ ที&ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข

3,000.00

47. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ& งแวดล้อม

43,800.00 งานประเพณี
สงกรานต์

07/04/2553

1

85,600.00 งานแข่งขันกีฬาตําบล 23/01/2553

5

3,000.00 14/106

04/12/2553

1

โครงการส่งเสริ มการ รายได้
ปลูกต้นไม้ในพื4นที& จัดเก็บเอง
ป่ าหัวไร่ ปลายนาและ
พื4นที&สาธารณะใน
ชุมชน

10,000.00

2,400.00 การปลูกต้นไม้ใน 14/06/2553
พื4นที&ป่าหัวไร่ ปลาย
นา

1

48. 5. ยุทธศาสตร์การ โครงการปลูกหญ้า รายได้
พัฒนาด้านการ
แฝกเฉลิมพระเกียรติ จัดเก็บเอง
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ& งแวดล้อม

10,000.00

9,720.00 -

06/08/2553

0

49. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการส่งเสริ ม รายได้
พัฒนาด้านเกษตร ประชาสัมพันธ์และ จัดเก็บเอง
อินทรี ย ์
เผยแพร่ ศูนย์บริ การ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหลุมข้าว

5,000.00

2,700.00 ประชาสัมพันธืและ 10/06/2553
เผยแพร่ ศูนย์บริ การ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหลุมข้าว

1
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50. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการองค์การ
พัฒนาด้านการ
บริ หารส่วนตําบล
บริ หารราชการตาม หลุมข้าวสัญจร
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

51. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการฝึ กอบรม รายได้
พัฒนาด้านการ
และทัศนศึกษาดูงาน จัดเก็บเอง
บริ หารราชการตาม
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

50,000.00

52. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการอบรม
พัฒนาด้านการ
คุณธรรมและ
บริ หารราชการตาม จริ ยธรรม
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

โครงการสนับสนุน รายได้
ทุนการศึกษาต่อ
จัดเก็บเอง
ระดับปริ ญญาตรี และ
โท

120,000.00

53. 7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริ หารราชการตาม
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

9,715.00 อบต.สัญจร

25/01/2553

1

08/12/2552

2

9,700.00 อบรมคุณธรรมและ 24/02/2553
จริ ยธรรม

1

7,000.00 -

21/05/2553

0

7,000.00 -

22/06/2553

0

40,000.00 -

04/05/2553

0

28,110.00 -

16/03/2553

30

45,740.00 ฝึ กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน

54. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการสนับสนุน รายได้
พัฒนาด้านการ
การจัดทําสถิติและ จัดเก็บเอง
บริ หารราชการตาม ฐานข้อมูลตําบล
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

30,000.00

55. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการสํารวจภาษี รายได้
พัฒนาด้านการ
บํารุ งท้องที&
จัดเก็บเอง
บริ หารราชการตาม
หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี

30,000.00

7,698.00 สํารวจภาษีบาํ รุ ง
ท้องที&

05/10/2552
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56. 7. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดเก็บภาษี รายได้
พัฒนาด้านการ
เคลื&อนที&
จัดเก็บเอง
บริ หารราชการตาม

10,000.00

5,520.00 จัดเก็บภาษีเคลื&อนที& 02/06/2553

14
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หลักการบริ หาร
บ้านเมืองที&ดี
ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.หลุมข้าว ได้ดาํ เนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2553 ในเขตพื4นที& โดยได้รับความร่ วมมือ การส่งเสริ มและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื4นที&ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็ จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั4งในพื4นที&และพื4นที&ใกล้เคียง
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน0 ฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากสามแยก-เหมืองบ้านนางปราณี บ้านสระจันทร์ หมูท่ ี& 3

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal จากบ้านเพิก - บ้านดงพลอง หมูท่ ี& 7

ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านนํา0 แก้ จน
3. โครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ4าจากสันหลังคต บ้านขาคีม หมูท่ ี& 2 - บ้านหลุมข้าวพัฒนา หมูท่ ี& 15
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4. โครงการงานวางท่อระบายนํ4า คสล.จุดติดสระ บ้านใหม่หนองบัว หมูท่ ี& 10

ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเสริมสร้ างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
5. โครงการฝึ กอบรมอาชีพและพัฒนาฝี มือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสร้ างสังคมให้ มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด แี ละอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข
6. โครงการแจกเบี4ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
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7. โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน

ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
8. โครงการส่งเสริ มการปลูกต้นไม้ในพื4นที&ป่าหัวไร่ ปลายนาและพื4นที&สาธารณะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้ านเมืองทีด ี
9. โครงการองค์การบริ หารส่วนตําบลหลุมข้าวสัญจร
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10. โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ทั4งนี4 หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที&เกี&ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
การบริ หารงานของ อบต.หลุมข้าว ทราบ เพื&อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื4นที&ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื&อทราบโดยทัว& กัน
ประกาศ ณ วันที& 16 ธันวาคม 2553

(นายถาวร หวังหามกลาง)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลหลุมข้าว

