
 

 

ประกาศ อบต.หลมุข้าว 

เรื�อง   การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2553 

******************************************* 

       ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นตอ้งรายงานผลการ
ดาํเนินงานต่อประชาชนในเรื&องการจดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงานในรอบปี เพื&อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) กาํหนดให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภา
ทอ้งถิ&น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ&น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนทราบโดยทั&วไปอยา่งนอ้ยปีละ
หนึ&งครั4 ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

      ดงันั4นเพื&อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) อบต.หลุมขา้ว จึงขอประกาศผล
การดาํเนินงานการจดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงาน รวมทั4งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ&น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มา เพื&อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการ  อบต.หลุมขา้ว ดงันี4   
ก. วสัิยทศัน์ ของ อบต.หลุมขา้ว  
    "สาธารณูปโภคพื4นฐานครบครัน บรรเทาปัญหาความยากจน คนมีคุณภาพชีวติที&ดี สิ&งแวดลอ้มปราศจากมลพิษ แนวคิดเกษตรอินทรีย ์มี
ระบบบริหารจดัการโปร่งใส " 

ข. พนัธกจิ ของ  อบต.หลุมขา้ว  
    1. พฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน  

    2. พฒันาการชลประทานและแหล่งนํ4 า  
    3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  

    4. สร้างสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติที&ดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

    5. อนุรักษแ์ละพฒันาสิ&งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความสมดุลอยา่งย ั&งยนื  

    6. พฒันาการเกษตรอินทรีย ์ 
    7. พฒันาการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&ดี  

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของ อบต.หลุมขา้วไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์ ดงันี4  
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน 

        1. 1.1 ปรับปรุงและพฒันาเสน้ทางคมนาคมใหส้ะดวก รวดเร็ว 
        2. 1.2 การจดัใหมี้ไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ  
        3. 1.3 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื&นๆ  

    2. ยทุธศาตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

        1. 2.1 ก่อสร้าง ซ่อมบาํรุงและจดัหาแหล่งนํ4 าเพื&อการอุปโภค บริโภคและเพื&อการเกษตร 
    3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  

        1. 3.1 พฒันาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  

 



 2

    4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติที&ดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

        1. 4.1 การสงัคมสงเคราะห์ และพฒันาคุณภาพชีวติ  

        2. 4.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
        3. 4.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรคติดตอ่ การฟื4 นฟสุูขภาพ  

        4. 4.4 การส่งเสริมดา้นการศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถิ&น  

        5. 4.5 การส่งเสริมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กีฬาและนนัทนาการ  
    5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม  

        1. 5.1 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม  

    6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์ 
        1. 6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํเกษตรอินทรีย ์ 
    7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&ดี  

        1. 7.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

        2. 7.2 ส่งเสริมศกัยภาพของทอ้งถิ&นในทุกๆดา้น ตามหลกัการบริหารจดัการที&ดี 

ง. การวางแผนงบประมาณ 

      อบต.หลุมขา้ว ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามกระบวนการที&บญัญติัไวใ้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดั
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื&อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที&แทจ้ริงของประชาชนในพื4นที& ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพื&อ
พฒันาพื4นที& ที&บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ตอ่ไป  

      อบต.หลุมขา้ว ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เมื&อวนัที& 16  มิถุนายน  2552  โดยไดก้าํหนดโครงการที&จะดาํเนินการ
ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555)  

ยุทธศาสตร์ 
2553 2554 2555 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน 80 89,769,600.00 41 25,517,600.00 32 16,723,500.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 44 46,348,450.00 19 5,952,500.00 19 14,015,700.00 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  

3 450,000.00 3 450,000.00 3 450,000.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

39 15,170,000.00 25 14,546,000.00 25 14,546,000.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม  

6 190,000.00 5 130,000.00 5 130,000.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์ 7 196,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&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 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4าแกจ้น

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที&ดีและอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&ดี

80 โครงการ

44 โครงการ

3 โครงการ

39 โครงการ

6 โครงการ

7 โครงการ

11 โครงการ

 

 

จ. การจดัทาํงบประมาณ 

        ผูบ้ริหารอบต.หลุมขา้ว ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ เมื&อวนัที&  29  กนัยายน  2552  โดยมีโครงการที&บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติั
งบประมาณ จาํนวน 73 โครงการ งบประมาณ 11,318,400 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี4   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน 24 5,732,200.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 10 1,175,800.00 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  2 50,000.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติที&ดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  23 4,005,400.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม  3 25,000.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์ 2 15,000.00 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&ดี  9 315,000.00 

รวม 73 11,318,400.00 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติที&ดีและอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&
ดี 

24 โครงการ

10 โครงการ

2 โครงการ

23 โครงการ

3 โครงการ

2 โครงการ

9 โครงการ

 

 

รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.หลุมขา้ว มีดงันี4  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

1. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังจากสาม
แยก-เหมืองบา้นนางปราณี 
บา้นสระจนัทร์ หมู่ที& 3 

เงินสะสม 99,800.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ที&ก่อสร้างเสร็จ 

2. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็จาก
บา้นนายทิวาห์ บา้นท่า
กระสงั หมู่ที& 4 - ต.ธาร
ปราสาท  

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

153,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 

3. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็จาก
บา้นนายบุญมี-บา้นนาย
เสงี&ยม บา้นกอก หมู่ที& 6 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

133,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 
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4. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ Cape 

Seal จากบา้นเพิก-บา้นดง
พลอง หมู่ที& 7 

เงินสะสม 1,750,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal ที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

5. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็รอบ
นอกหมู่บา้นดงพลอง หมู่ที& 
7 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

153,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 

6. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็จาก
เดิม-บา้นนายแฉลม้ บา้น
ไพล หมู่ที& 8 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

303,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 

7. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนสาย
โนนไผ ่บา้นท่ากระทุ่ม หมู่
ที&9 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

152,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกที&ก่อสร้างเสร็จ 

8. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากบา้นกอกแยก
เขา้บา้นใหม่หนองบวั หมู่ที& 
10 

เงินสะสม 92,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนลงหินคลุกที&
ก่อสร้างเสร็จ 

9. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากบา้นนาย
ถนอม-โรงมะพร้าว บา้น
เพิก หมู่ที& 12 

เงินสะสม 176,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนลงหินคลุกที&
ก่อสร้างเสร็จ 

10. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
หลุมขา้วพฒันา หมู่ที& 15 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

116,500.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 

11. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการเสริมถนนดิน
เลียบถนน คสล.เดิม บา้น
หลุมขา้วพฒันา หมู่ที& 15 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

31,500.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินเลียบถนน 
คสล.ที&ก่อสร้างเสร็จ 

12. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน 
2 ซอย บา้นดงพลองพฒันา
หมู่ที& 16 

 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

135,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 
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13. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน 
2 ซอย บา้นโนนตะโก หมู่
ที& 17 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

133,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ที&ก่อสร้างเสร็จ 

14. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการติดตั4งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บา้นหลุมขา้ว 
หมู่ที& 1 

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 เพื&อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้า
ใหแ้สงสวา่งในบริเวณจุด
ตา่งๆ ภายในหมู่บา้น 

โคมไฟฟ้าสาธารณะที&
ติดตั4งเสร็จ 

15. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบา้นโกรกขาม 
หมู่ที& 13 

รายได้
จดัเก็บเอง 

70,000.00 เพื&อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกหลงัคาเรือน 

และมีไฟฟ้าแสงสวา่งใน
บริเวณจุดตา่งๆภายใน
หมู่บา้น 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บา้น 

16. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการติดตั4งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบา้นโกรกขาม 
หมู่ที& 13 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 เพื&อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกหลงัคาเรือน 

และมีไฟฟ้าแสงสวา่งใน
บริเวณจุดตา่งๆภายใน
หมู่บา้น 

โคมไฟฟ้าสาธารณะที&
ติดตั4งเสร็จ 

17. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการติดตั4งเครื&องขยาย
เสียงพร้อมลาํโพง(เสียง
ตามสาย) บา้นเพิก หมู่ที& 12 

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 เพื&อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ขา่วสารของหมู่บา้น 

เครื&องขยายเสียงพร้อม
ลาํโพงที&ติดตั4ง 

18. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการงานก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค(์ตอ่
เติมสาํนกังาน อบต.) 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,513,000.00 เพื&อตอ่เติมอาคาร
สาํนกังานใหส้ามารถใช้
ประโยชน์ไดม้ากขึ4น 

อาคารเอนกประสงคที์&
ก่อสร้างเสร็จ 

19. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเรียบ
ลาํเชียงไกรจากฝายมะระถึง
ฝายเพราม บา้นซาด หมู่ที& 
11 

เงินสะสม 18,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกที&ก่อสร้างเสร็จ 

20. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการงานปรับเกรด
ถนนภายในตาํบลหลุมขา้ว 

เงินสะสม 98,600.00 เพื&อซ่อมแซมถนนภายใน
ตาํบลใหอ้ยูใ่นสภาพที&ใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ 

ถนนที&ปรับเกรดเสร็จ 

21. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกสายหลงั อบต. 
บา้นท่ากระสงั หมู่ที& 4 
 

เงินสะสม 37,800.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนลงหินคลุกที&
ซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
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22. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากคุม้แสนสุข บา้นไพล 
หมู่ที& 8 

เงินสะสม 37,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

23. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกจากบา้น
นายประยทุธ - 
ถนนลาดยาง บา้นโนน
ตะโก หมู่ที& 17 

เงินสะสม 92,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกที&ก1อสร้างเสร็จ 

24. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พื4นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากหนา้วดั-ถึงท่าโบสถ ์
บา้นซาด หมู่ที&11 

เงินสะสม 78,000.00 เพื&อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ไป-มาและขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ถนนดินที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

25. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการขดุลอกเหมืองส่ง
นํ4 าจากสนัหลงัคต บา้นขา
คีม หมู่ที& 2 - บา้นหลุมขา้ว
พฒันา หมู่ที& 15 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

134,000.00 เพื&อเก็บกกันํ4 าไวใ้ห้
เพียงพอกบัความตอ้งการ
ใชน้ํ4 า 

เหมืองส่งนํ4 าที&ขดุลอก
เสร็จ 

26. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อระบาย
นํ4 า คสล.พร้อมประตูปิด-
เปิด นํ4 าในสวนใหญ่ บา้น
สระจนัทร์ หมู่ที& 3 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

130,600.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

ท่อระบายนํ4 า คสล. 
พร้อมประตปิูด-เปิดที&
ก่อส่ร้างเสร็จ 

27. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อเหลี&ยม 
คสล.(Box Convert) จาก
ถนนลาดยางขา้มลาํหว้ย 
บา้นหว้ยนอ้ย หมู่ที& 5 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

130,000.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั 
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

ท่อเหลี&ยม คสล..(Box 

Convert) ที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

28. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อระบาย
นํ4 า คสล.จุดติดสระ บา้น
ใหม่หนองบวั หมู่ที& 10 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

68,500.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

วางท่อระบายนํ4 า คสล.
ที&ก่อสร้างเสร็จ 

29. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อระบาย
นํ4 า คสล.จุดเขา้หมู่บา้น 
บา้นใหม่หนองบวั หมู่ที& 10 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

97,700.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

ท่อระบายนํ4 า คสล.ที&
ก่อสร้างเสร็จ 

30. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อระบาย
นํ4 า คสล.ทาํนบเก่า บา้น
ซาด หมู่ที& 11 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

150,000.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

ท่อระบายนํ4 า คสล.ที&
ก่อสร้างเสร็จ 

31. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการวางท่อระบายนํ4 า 
คสล. ภายในเหมือง บา้น
หว้ยนอ้ย หมู่ที& 5 

เงินสะสม 98,000.00 เพื&อระบายนํ4 าและเป็นที&
กลบัรถของชาวบา้น 

ท่อระบายนํ4 า คสล.ที&
ก่อสร้างเสร็จ 
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32. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการวางท่อระบายนํ4 า 
คสล.เขา้สระประปา
หมู่บา้นโกรกขาม หมู่ที& 13 

เงินสะสม 81,000.00 เพื&อระบายานํ4 าเขา้สระ
ประปาหมู่บา้น 

ท่อระบายนํ4 า คสล.เขา้
สระประปาที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

33. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการวางท่อระบายนํ4 า 
คสล.เขา้สระประปาบา้นดง
พลองพฒันา หมู่ที& 16 

เงินสะสม 163,000.00 เพื&อระบายนํ4 าและป้องกนั
การกดัเซาะของกระแสนํ4 า
ที&ทาํใหถ้นนชาํรุด 

ท่อระบายนํ4 า คสล.เขา้
สระประปาที&ก่อสร้าง
เสร็จ 

34. 2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการขดุลอกเหมืองส่ง
นํ4 าจากโนนพฤกษ-์บา้น
หว้ยนอ้ย บา้นหลุมขา้วหมู่
ที& 1 

เงินสะสม 123,000.00 เพื&อเก็บกกันํ4 าไวใ้ห้
เพียงพอกบัความตอ้งการ
ใชน้ํ4 า 

เหมืองส่งนํ4 าที&ขดุลอก
เสร็จ 

35. 3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน  

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพฒันาฝีมือแรงงาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพื&อเพิ&มทกัษะและ
ประสบการณ์ใหก้บั
แรงงานในทอ้งถิ&นใหเ้ป็น
ที&ตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

จดัฝึกอบรมอาชีพและ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

36. 3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน  

โครงการจา้งงานนกัเรียน/
นกัศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื&อเพิ&มรายไดใ้หก้บั
นกัเรียน/นกัศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียน 

มีการจา้งงานนกัเรียน/
นกัศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน 

37. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,230,000.00 เพื&อใหผู้สู้งอายไุดรั้บ
สวสัดิการดา้นการดาํรง
ชีพ 

ผูสู้งอายทีุ&ไดรั้บแจก
เบี4ยยงัชีพ 

38. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

72,000.00 เพื&อใหผู้ติ้ดเชื4อเอดส์ไดรั้บ
สวสัดิการดา้นการดาํรง
ชีพ 

ผูติ้ดเชื4อเอดส์ไดรั้บ
เบี4ยยงัชีพ 

39. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพผูพิ้การ เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

108,000.00 เพื&อใหผู้พิ้การไดรั้บ
สวสัดิการดา้นการดาํรง
ชีพ 

ผูพิ้การไดรั้บเบี4ยยงัชีพ 
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40. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพื&อใหป้ระชาชนในพื4นที&
ห่างไกลยาเสพติด 

มีการจดัทาํโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

41. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&อเนน้การเสริมสร้าง
ครอบครัวใหอ้บอุ่นและ
เขม้แขง็ 

จดัทาํโครงการศูนย์
พฒันาครอบครัวใน
ชุมชน 

42. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการบา้นทอ้งถิ&นไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั 84 พรรษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมที&
อยูอ่าศยัใหก้บั
ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้หรือ
ผูย้ากจน 

บา้นทอ้งถิ&นไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั ที&
ก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมเสร็จ 

43. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูงตามโครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื&ออุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

อุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

44. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื&อใหอ้ปพร.ไดเ้พิ&ม
ความรู้และศกัยภาพใน
การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนไดรั้บการ
ส่งเสริมศกัยภาพ 

45. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุทางถนน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 เพื&อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตทุางถนน 

มีการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ทางถนน 

46. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูง ตามโครงการ
อุดหนุนการจดักิจกรรม
ลูกเสือชาวบา้น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&ออุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการอุดหนุนการ
จดักิจกรรมลูกเสือ
ชาวบา้น 

อุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการอุดหนุน
การจดักิจกรรมลูกเสือ
ชาวบา้น 
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47. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอาย ุ

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื&อใหผู้สู้งอายใุนเขต
ตาํบลมีคุณภาพชีวติที&ดีขึ4น 

มีการพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอาย ุ

48. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
อาสาสมคัรสาธารณสุขตาม
โครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

170,000.00 เพื&อพฒันางานดา้น
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
อบต.หลุมขา้ว 

มีการอุดหนุน
อาสาสมคัร
สาธารณสุขตาม
โครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

49. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูงตามโครงการศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื&อ
ช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื&อใหอ้าํเภอโนนสูงมี
งบประมาณเพื&อดาํเนินการ
ตามโครงการศูนยเ์ฉลิม
พระเกียรติเพื&อช่วยเหลือ
ผูป่้วยโรคเอดส์และติดเชื4อ 

อุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื&อ
ช่วยเหลือผูป่้วยโรค
เอดส์และติดเชื4อH.I.V. 

50. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูงตามโครงการ
อุดหนุนกิจการกาชาด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

6,000.00 เพื&อใหอ้าํเภอโนนสูงมี
งบประมาณเพื&อดาํเนินการ 
ตามโครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด 

อุดหนุนอาํเภอโนนสูง
ตามโครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด 

51. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

สนบัสนุนโครงการอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่นกัเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,921,400.00 เพื&อสนบัสนุนโครงการ
อาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียนจาํนวน 5 

โรงเรียน 

มีการสนบัสนุน
โครงการอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่นกัเรียน 

52. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นดงพลองตามโครงการ
พฒันาการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื&อใหน้กัเรียนมีความรู้ มี
ทกัษะในการพดูและการ
เขียนกาษาองักฤษดีขึ4น 

มีการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นดงพลองตาม
โครงการพฒันาการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ 

53. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นหลุมขา้วตามโครงการ
พฒันาวงดุริยางค ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื&อใหน้กัเรียนมีความรู้ มี
ทกัษะในการใชเ้ครื&อง
ดนตรีวงดุริยางคดี์ขึ4น 

มีการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นหลุมขา้วตาม
โครงการพฒันาวง
ดุริยางค ์
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54. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นเพิกตามโครงการกีฬา
สีและกีฬากลุ่มโรงเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื&อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
สุขภาพแขง็แรงและเป็น
บุคคลที&มีระเบียบวนิยั 

มีการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นเพิกตามโครงการ
กีฬาสีและกีฬากลุ่ม
โรงเรียน 

55. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นไพลตามโครงการ
จดัซื4อหนงัสือและอุปกรณ์
หอ้งสมุดโรงเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื&อใหน้กัเรียนไดอ่้าน
หนงัสือที&มีคุณภาพและ
ทนัสมยั 

มีการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นไพลตามโครงการ
จดัซื4อหนงัสือและ
อุปกรณ์หอ้งสมุด
โรงเรียน 

56. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นซาดตามโครงการ
แขง่ขนักีฬา กรีฑานกัเรียน
โรงเรียนขนาดเลก็ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื&อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
สุขภาพแขง็แรงและเป็น
บุคคลที&มีระเบียบวนิยั 

มีการอุดหนุนโรงเรียน
บา้นซาดตามโครงการ
แขง่ขนักีฬา กรีฑา
นกัเรียนโรงเรียน
ขนาดเลก็ 

57. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื&ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

มีการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

58. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการแขง่ขนักีฬาตาํบล รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 เพื&อส่งเสริมการแล่นกีฬา 
การออกกาํลงักายและ
ความสามคัคีของคนใน
ชุมชน 

มีการจดัการแขง่ขนั
กีฬาตาํบล 

59. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้างสงัคม
ใหมี้คุณภาพชีวติที&ดี
และอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูงตามโครงการงาน
รัฐพิธี 

รายได้
จดัเก็บเอง 

3,000.00 เพื&อใหอ้าํเภอโนนสูงมี
งบประมาณเพื&อดาํเนินการ
ตามโครงการงานรัฐพิธี 

มีการอุดหนุนอาํเภอ
โนนสูงตามโครงการ
งานรัฐพิธี 

60. 5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการอนุรักษ์
และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม  

โครงการรณรงคส์ร้าง
จิตสาํนึกในการดูแลและ
อนุรักษสิ์&งแวดลอ้ม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื&อสร้างการรับรู้และ
ความตื&นตวัใหก้บัชุมชน
ในการดูแลและอนุรักษ์
สิ&งแวดลอ้ม 

มีการรณรงคส์ร้าง
จิตสาํนึกในการดูแล
และอนุรักษ์
สิ&งแวดลอ้ม 
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61. 5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการอนุรักษ์
และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม  

โครงการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมใ้นพื4นที&ป่าหวัไร่
ปลายนาและพื4นที&
สาธารณะในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&อเสริมสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไม ้เพื&อส่งเสริมการปลูก
ตน้ไม ้เพื&อใหเ้กิดความร่ม
รื&นและสร้างทศันียภาพที&ดี
ในชุมชน 

มีการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมใ้นพื4นที&ป่าหวั
ไร่ปลายนาและพื4นที&
สาธารณะในชุมชน 

62. 5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการอนุรักษ์
และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม  

โครงการปลูกหญา้แฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&อเสริมสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษดิ์น เพื&อ
ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก 

เพื&อเป็นการอนุรักษดิ์น 
ปรับปรุง บาํรุงดิน 

มีการปลูกหญา้แฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

63. 6. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเกษตร
อินทรีย ์ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
และใชปุ๋้ยอินทรีย ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&อส่งเสริมใหชุ้มชนผลิต
ปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องได ้เพื&อ
ลดการใชส้ารเคมีใน
การเกษตร 

มีการส่งเสริมการผลิต
และใชปุ๋้ยอินทรีย ์

64. 6. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเกษตร
อินทรีย ์ 

โครงการส่งเสริม 

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลหลุมขา้ว 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื&อส่งเสริม 

ประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลหลุมขา้ว  

มีการส่งเสริม 

ประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลหลุมขา้ว 

65. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหลุมขา้วสญัจร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 สร้างความรู้ ความเขา้ใจ
และความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งประชาชนและ
อบต. 

มีการจดัทาํโครงการ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหลุมขา้วสญัจร 

66. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการคา่ใชจ่้ายในการ
เลือกตั4ง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื&อดาํเนินการเลือกตั4ง
นายก อบต. และ ส.อบต. 
หรือเลือกตั4งซ่อม นายก 
อบต.และ ส.อบต. 
ตลอดจนสนบัสนุนการ
เลือกตั4ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ 

มีการจดัการเลือกตั4ง 

67. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการจดัทาํแผนพฒันา 
อบต. 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื&อใหก้ารจดัทาํ
แผนพฒันา อบต.เป็นไป
ตามระเบียบที&เกี&ยวขอ้ง 

มีการจดัทาํแผนพฒันา 
อบต. 
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68. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื&อเพิ&มพนูความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ในการ
บริหารงานใหก้บัคณะ
ผูบ้ริหาร ส.อบต. 
พนกังานส่วนตาํบล 
ลูกจา้งประจาํ และ
พนกังานจา้ง 
 

มีการจดัฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงาน 

69. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&ออบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแ้ก่คณะ
ผูบ้ริหาร ส.อบต. 
พนกังานส่วนตาํบล 

ลูกจา้งประจาํ และ
พนกังานจา้ง 

มีการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

70. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาตอ่ระดบั
ปริญญาตรีและโท 

รายได้
จดัเก็บเอง 

120,000.00 เพื&อใหค้ณะผูบ้ริหาร ส.
อบต. พนกังานส่วนตาํบล 
ลูกจา้งประจาํ และ
พนกังานจา้งมีการศึกษา
สูงขึ4นและสามารถนาํ
ความรู้มาใชใ้นการพฒันา
งานใหดี้ขึ4น 

 

มีการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาตอ่ระดบั
ปริญญาตรีและโท 

71. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการสนบัสนุนการ
จดัทาํสถิติและฐานขอ้มูล
ตาํบล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพื&อใหท้ราบปัญหาความ
จาํเป็นขั4นพื4นฐาน 

มีการสนบัสนุนการ
จดัทาํสถิติและ
ฐานขอ้มูลตาํบล 

72. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

 

โครงการสาํรวจภาษีบาํรุง
ทอ้งที& 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพื&อสาํรวจภาษีบาํรุงทอ้งที&
ใหค้รบถว้น 

มีการสาํรวจภาษีบาํรุง
ทอ้งที& 

73. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองที&ดี  

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื&อนที& 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื&ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูช้าํระภาษีภายใน
ตาํบล 

มีการจดัเก็บภาษี
เคลื&อนที& 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.หลุมขา้ว มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหนี4ผกูพนั/ ลงนามในสญัญา 
รวม 56 โครงการ จาํนวนเงิน 8,150,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จาํนวน 38 โครงการ จาํนวนเงิน 4,957,110 ลา้นบาท สามารถจาํแนก
ตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี4  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี0

ผูกพนั/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน 18 4,416,980.00 12 2,605,480.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 7 683,660.00 7 683,660.00 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน  

2 28,400.00 2 28,400.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติที&ดีและอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข  

19 2,846,602.00 10 1,556,097.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม  

2 12,120.00 1 2,400.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์ 1 2,700.00 1 2,700.00 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารราชการตามหลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

7 160,483.00 5 78,373.00 

รวม 56 8,150,945.00 38 4,957,110.00 

    

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื4นฐาน

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างสงัคมใหมี้
คุณภาพชีวิตที&ดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเกษตรอินทรีย ์

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารราชการ
ตามหลกัการบริหารบา้นเมืองที&ดี 

12 โครงการ

7 โครงการ

2 โครงการ

10 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

5 โครงการ

 



 15

       รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ  อบต.หลุมขา้ว ที&มีการก่อหนี4ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี4   

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ข้อบญัญัต ิ

วงเงนิตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วนัที�เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดาํเนินงาน 

1. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรังจากสามแยก-
เหมืองบา้นนางปราณี 
บา้นสระจนัทร์ หมู่ที& 
3 

เงินสะสม 99,800.00 92,500.00 50/2553 27/04/2553 30 

2. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็จากบา้นนาย
บุญมี-บา้นนายเสงี&ยม 
บา้นกอก หมู่ที& 6 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

133,000.00 82,000.00 2/2554 02/11/2553 45 

3. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal จากบา้น
เพิก-บา้นดงพลอง 
หมู่ที& 7 

เงินสะสม 1,750,000.00 1,747,000.00 14/2553 20/05/2553 60 

4. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็รอบนอก
หมู่บา้นดงพลอง หมู่
ที& 7 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

153,000.00 95,000.00 3/2554 02/11/2553 45 

5. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็จากเดิม-บา้น
นายแฉลม้ บา้นไพล 
หมู่ที& 8 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

303,000.00 188,000.00 4/2554 02/11/2553 45 

6. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุกจาก
บา้นกอกแยกเขา้บา้น
ใหม่หนองบวั หมู่ที& 
10 

เงินสะสม 92,000.00 85,000.00 48/2553 20/04/2553 30 
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7. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุกจาก
บา้นนายถนอม-โรง
มะพร้าว บา้นเพิก หมู่
ที& 12 

เงินสะสม 176,000.00 128,480.00 17/2553 28/05/2553 30 

8. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการเสริมถนน
ดินเลียบถนน คสล.
เดิม บา้นหลุมขา้ว
พฒันา หมู่ที& 15 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

31,500.00 29,000.00 55/2553 17/05/2553 30 

9. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ จาํนวน 2 ซอย 
บา้นดงพลองพฒันา
หมู่ที& 16 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

135,000.00 81,000.00 5/2554 02/11/2553 45 

10. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ จาํนวน 2 ซอย 
บา้นโนนตะโก หมู่ที& 
17 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

133,000.00 82,500.00 1/2554 19/10/2553 45 

11. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการติดตั4งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ บา้น
หลุมขา้ว หมู่ที& 1 

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 98,000.00 92/2553 21/09/2553 7 

12. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบา้น
โกรกขาม หมู่ที& 13 

รายได้
จดัเก็บเอง 

70,000.00 70,000.00 - 10/05/2553 0 

13. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการติดตั4งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะบา้น
โกรกขาม หมู่ที& 13 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 60,000.00 - 10/05/2553 0 

14. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการงานก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
(ตอ่เติมสาํนกังาน 
อบต.) 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,513,000.00 1,283,000.00 21/2553 30/09/2553 120 

15. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการงานปรับ
เกรดถนนภายใน
ตาํบลหลุมขา้ว 

เงินสะสม 98,600.00 98,000.00 49/2553 20/05/2553 30 
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16. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจากคุม้แสน
สุข บา้นไพล หมู่ที& 8 

เงินสะสม 37,000.00 34,000.00 61/2553 04/06/2553 30 

17. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกจากบา้นนายประ
ยทุธ - ถนนลาดยาง 
บา้นโนนตะโก หมู่ที& 
17 

เงินสะสม 92,000.00 91,500.00 54/2553 04/05/2553 30 

18. 1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื4นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจากหนา้วดั-
ถึงท่าโบสถ ์บา้นซาด 
หมู่ที&11 

เงินสะสม 78,000.00 72,000.00 59/2553 28/05/2553 30 

19. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการขดุลอก
เหมืองส่งนํ4 าจากสนั
หลงัคต บา้นขาคีม 
หมู่ที& 2 - บา้นหลุม
ขา้วพฒันา หมู่ที& 15 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

134,000.00 100,000.00 15/2553 28/05/2553 30 

20. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อ
ระบายนํ4 า คสล.จุดติด
สระ บา้นใหม่หนอง
บวั หมู่ที& 10 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

68,500.00 61,000.00 5/2553 28/10/2552 30 

21. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการงานวางท่อ
ระบายนํ4 า คสล.จุดเขา้
หมู่บา้น บา้นใหม่
หนองบวั หมู่ที& 10 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

97,700.00 96,000.00 18/2553 28/05/2553 30 

22. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการวางท่อ
ระบายนํ4 า คสล. 
ภายในเหมือง บา้น
หว้ยนอ้ย หมู่ที& 5 

เงินสะสม 98,000.00 97,000.00 19/2553 28/05/2553 30 

23. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการวางท่อ
ระบายนํ4 า คสล.เขา้
สระประปาหมู่บา้น
โกรกขาม หมู่ที& 13 

เงินสะสม 81,000.00 75,000.00 51/2553 28/05/2553 30 

24. 2. ยทุธศาตร์การ โครงการวางท่อ เงินสะสม 163,000.00 133,660.00 20/2553 28/05/2553 30 
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พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น ระบายนํ4 า คสล.เขา้
สระประปาบา้นดง
พลองพฒันา หมู่ที& 16 

25. 2. ยทุธศาตร์การ
พฒันาดา้นนํ4 าแกจ้น 

โครงการขดุลอก
เหมืองส่งนํ4 าจากโนน
พฤกษ-์บา้นหว้ยนอ้ย 
บา้นหลุมขา้วหมู่ที& 1 

เงินสะสม 123,000.00 121,000.00 16/2553 28/05/2553 30 

26. 3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน  

โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพฒันาฝีมือ
แรงงาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 14,300.00 โครงการฝึกอาชีพ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

25/05/2553 1 

27. 3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน  

โครงการจา้งงาน
นกัเรียน/นกัศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 14,100.00 นกัศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน 

29/03/2553 20 

28. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,230,000.00 204,500.00 6/2553 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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  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 

29. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพผู ้
ติดเชื4อเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

72,000.00 11,000.00 เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์ เดือน ต.ค.-พ.ย. 
52 

06/11/2552 8 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผติ้ดเชื4อ
เอดส์ เดือน ธ.ค. 52 

02/12/2552 17 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์ เดือน ม.ค. 53 

07/01/2553 8 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์เดือน ก.พ. 53 

02/02/2553 12 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์ เดือน มี.ค. 53 

04/03/2553 8 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์เดือน เม.ย. 53 

31/03/2553 8 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์ เดือนพ.ค. 53 

30/04/2553 10 

  5,500.00 
เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อ
เอดส์เดือน มิ.ย. 53 

02/06/2553 13 

30. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการเบี4ยยงัชีพผู ้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

108,000.00 18,000.00 เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน ต.ค.-พ.ย. 53 

08/10/2552 8 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน ธ.ค. 53 

02/12/2552 17 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน ม.ค. 53 

07/01/2553 8 
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  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน ก.พ. 53 

02/02/2553 12 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน มี.ค. 53 

04/03/2553 8 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน เม.ย. 53 

31/03/2553 8 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน พ.ค. 53 

30/04/2553 10 

  9,000.00 
เบี4ยยงัชีพผูพิ้การ 
เดือน มี.ย. 53 

02/06/2553 13 

31. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 20,000.00 - 19/07/2553 0 

32. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการบา้นทอ้งถิ&น
ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั 84 พรรษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 19,165.00 84/2553 09/07/2553 4 

33. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
อาํเภอโนนสูงตาม
โครงการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 - 19/07/2553 0 

34. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

 

โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของ
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 15,000.00 เสริมสร้างศกัยภาพ
ของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัผา่ยพล
เรือน(อปพร.) 

09/02/2553 1 
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35. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ทางถนน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 4,270.00 ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน(ปีใหม่) 

20/01/2553 7 

  3,427.00 

แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ทางถนน(วนั
สงกรานต)์ 

12/04/2553 7 

36. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
อาํเภอโนนสูง ตาม
โครงการอุดหนุนการ
จดักิจกรรมลูกเสือ
ชาวบา้น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 - 23/09/2553 0 

37. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 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. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
อาสาสมคัร
สาธารณสุขตาม
โครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

170,000.00 170,000.00 198/2553 22/04/2553 1 

39. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี

โครงการอุดหนุน
อาํเภอโนนสูงตาม
โครงการอุดหนุน
กิจการกาชาด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

6,000.00 6,000.00 - 18/12/2552 0 
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ความสุข  

40. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

สนบัสนุนโครงการ
อาหารกลางวนัใหแ้ก่
นกัเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั&วไป 

1,921,400.00 392,600.00 โรงเรียนบา้นหลุม
ขา้ว/71/540 

22/06/2553 1 

  196,300.00 

โรงเรียนบา้นไพล
(ไตรมิตรสามคัคี)/
70/539 

22/06/2553 1 

  236,600.00 
โรงเรียนบา้นเพิก 
69/538 

22/06/2553 1 

  87,100.00 
โรงเรียนบา้นดง
พลอง 68/538 

22/06/2553 1 

  80,600.00 
โรงเรียนบา้นซาด 
67/536 

22/06/2553 1 

41. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบา้นหลุม
ขา้วตามโครงการ
พฒันาวงดุริยางค ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หลุมขา้วการพฒันา
วงดุริยางค ์

22/03/2553 1 

42. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบา้นเพิกตาม
โครงการกีฬาสีและ
กีฬากลุ่มโรงเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
เพิกโครงการกีฬาสี
และกีฬากลุ่ม
โรงเรียน 

07/06/2553 1 

43. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบา้นซาด
ตามโครงการแขง่ขนั
กีฬา กรีฑานกัเรียน
โรงเรียนขนาดเลก็ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ซาดตามโครงการ
แขง่ขนักีฬา กรีฑา
นกัเรียนโรงเรียน
ขนาดเลก็ 

07/06/2553 1 
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44. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 43,800.00 งานประเพณี
สงกรานต ์

07/04/2553 1 

45. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการแขง่ขนักีฬา
ตาํบล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 85,600.00 งานแขง่ขนักีฬาตาํบล 23/01/2553 5 

46. 4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ
ชีวติที&ดีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  

โครงการอุดหนุน
อาํเภอโนนสูงตาม
โครงการงานรัฐพิธี 

รายได้
จดัเก็บเอง 

3,000.00 3,000.00 14/106 04/12/2553 1 

47. 5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม  

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกตน้ไมใ้นพื4นที&
ป่าหวัไร่ปลายนาและ
พื4นที&สาธารณะใน
ชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 2,400.00 การปลูกตน้ไมใ้น
พื4นที&ป่าหวัไร่ปลาย
นา 

14/06/2553 1 

48. 5. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม  

โครงการปลูกหญา้
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 9,720.00 - 06/08/2553 0 

49. 6. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเกษตร
อินทรีย ์ 

โครงการส่งเสริม 

ประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลหลุมขา้ว 
 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 2,700.00 ประชาสมัพนัธืและ
เผยแพร่ศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลหลุมขา้ว 

10/06/2553 1 
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50. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล
หลุมขา้วสญัจร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 9,715.00 อบต.สญัจร 25/01/2553 1 

51. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการฝึกอบรม
และทศันศึกษาดูงาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 45,740.00 ฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงาน 

08/12/2552 2 

52. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 9,700.00 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

24/02/2553 1 

53. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาตอ่
ระดบัปริญญาตรีและ
โท 

รายได้
จดัเก็บเอง 

120,000.00 7,000.00 - 21/05/2553 0 

  7,000.00 - 22/06/2553 0 

  40,000.00 - 04/05/2553 0 

54. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการสนบัสนุน
การจดัทาํสถิติและ
ฐานขอ้มูลตาํบล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 28,110.00 - 16/03/2553 30 

55. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม
หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

โครงการสาํรวจภาษี
บาํรุงทอ้งที& 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 7,698.00 สาํรวจภาษีบาํรุง
ทอ้งที& 

05/10/2552 23 

56. 7. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารราชการตาม

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื&อนที& 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 5,520.00 จดัเก็บภาษีเคลื&อนที&  02/06/2553 14 
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หลกัการบริหาร
บา้นเมืองที&ดี  

 

ช. ผลการดาํเนินงาน 

       อบต.หลุมขา้ว ไดด้าํเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2553 ในเขตพื4นที& โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื4นที&ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั4งในพื4นที&และพื4นที&ใกลเ้คียง     
ยุทธศาสตร์ที�  1  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื0นฐาน 

    1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากสามแยก-เหมืองบา้นนางปราณี  บา้นสระจนัทร์ หมู่ที& 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal จากบา้นเพิก - บา้นดงพลอง หมู่ที& 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที�  2  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านนํ0าแก้จน 

    3. โครงการขดุลอกเหมืองส่งนํ4าจากสนัหลงัคต บา้นขาคีม หมู่ที& 2 - บา้นหลุมขา้วพฒันา หมู่ที& 15 
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    4. โครงการงานวางท่อระบายนํ4 า คสล.จุดติดสระ บา้นใหม่หนองบวั หมู่ที& 10 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที�  3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 

    5. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพฒันาฝีมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที�  4  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างสังคมให้มคุีณภาพชีวติที�ดแีละอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
    6. โครงการแจกเบี4ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ
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    7. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที�  5  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

    8. โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นพื4นที&ป่าหวัไร่ปลายนาและพื4นที&สาธารณะในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที�  7  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบ้านเมอืงที�ด ี

    9. โครงการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลุมขา้วสญัจร 
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    10. โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  ทั4งนี4  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ที&เกี&ยวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
การบริหารงานของ  อบต.หลุมขา้ว  ทราบ เพื&อจะไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพื4นที&ในระยะตอ่ไป 

         จึงประกาศมาเพื&อทราบโดยทั&วกนั 

 

                                          ประกาศ ณ วนัที&  16    ธนัวาคม     2553 

 

 

 

(นายถาวร  หวงัหามกลาง) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลุมขา้ว 

 

 

 


