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สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

  

  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ความส าเร็จ
และความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งล้วนเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาว
ต าบลหนองหลุมอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ตลอดจน
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา กรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลหนองหลุม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน”  

  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนโครงการต่างๆ 
เพ่ือพ่ีน้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พวกเราจะมุ่งมั่นท างานในการพัฒนาต าบลหนองหลุม ให้มีความเจริญ ยั่งยืน 
อันจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวต าบลหนองหลุมต่อไป 

 

 

 
           ( นายชอบ ถาวร) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
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ค าแถลงนโยบาย 
 
 

ค าแถลงนโยบาย ของ นายชอบ  ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
แถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ  

วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
************************ 

 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.๒๕52 มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 
๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่ากอ่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

 กระผม นายชอบ ถาวร ไดร้ับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตต าบลหนองหลุม เลือกกระผมให้มาท า 
หนา้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวต าบลหนองหลุมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี เป็นสมัยที่ 3 จากการลงพ้ืนที่ท างานมาตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านท าให้ผมไดร้ับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งผมก็จะน างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มาด าเนินการ
แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือน าต าบลหนองหลุมบรรลุไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โครงสร้างพื้นฐานครบครัน   พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” โดยน าหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาต าบลหนองหลุม ซึ่งสัญญาประชาคมท่ีกระผมได้ให้ไว้กับ
ประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันส าคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการท างานเพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
พึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 

 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมในวันนี้ ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
หลักการดังกล่าวขา้งต้น โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน
และการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังนี้ 
 1.1  แก้ไขปัญหาน้ าประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
  สร้างประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการขยายเขตประปา 
 1.2  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล  โดยจะปรับปรุงให้เป็น 
  ถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ด าเนินการปรับปรุงถนนที่ 
  ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆและถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น 
  เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับ แผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
  ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น   สามารถอ านวยความสะดวกในการ 
  สัญจรไปมาการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งเป็นการกระจายความเจริญให้ 
  ครอบคลุมทั้งต าบล 
 1.3  ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไข 
  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลหนองหลุม 

1.4  ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
1.5  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหลุมให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต าบล
โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1  การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า   และชลประทาน โดยเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค
  หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
 2.2  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า 
  จัดให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ 
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม   
 2.3  สนับสนุนส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก   และเกษตรอินทรีย์รวมทั้ง 
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
 2.4  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
  พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที่  1 ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค 
   ขั้นตอนที่  2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน   
   ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาดเน้นด้านการส่งออก
          และน าเข้า 

2.5  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในการเพ่ิม 
   รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

    2.6  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นการแก้ไข 
  ปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในต าบลหนองหลุม 
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3.  นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  สาธารณสุข  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้
และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติสร้างคน และ
สร้างงาน  ดังนี้   
 3.1  ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการ 
  พัฒนา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต าบลหนองหลุมให้ดีข้ึน ในด้านการ 
  สังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้นย้ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 
  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังจากงบประมาณของ อบต.งบประมาณของรัฐบาล  ที่ป่วย  
  หรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมี อผส.เข้าไปดูแลและช่วยเหลือและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มี 
  การท ากิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น 
 3.2  ส่งเสริมให้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหลุมเพ่ือดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน 

3.3  การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลหนองหลุม เช่น    
  ประเพณีเสนเรือน ท าบุญข้าวใหม่ (ปาดตง) ของไทยทรงด า งานประเพณีลอยกระทง งาน 
  ประเพณีสงกรานต์   ฯลฯ เป็นต้น 
 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของ 
  ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ท้องถิ่นมากขึ้น    โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 
 3.5  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปและเน้นคุณภาพ
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานทั้งตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                        
  อาคารสถานที่ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กของต าบลหนองหลุม ทั้ง 3  
  แห่ง 
 3.6  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
 3.7  ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลหนองหลุมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
  ในเขตต าบลหนองหลุมรวมถึงให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฐม 
  พยาบาลเบื้องต้นได้ 

3.8  ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยโดยการเพ่ิม 
  บทบาทและหน้าที่ของ อปพร. ต ารวจบ้าน และลูกเสือชาวบ้าน ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  การ 
  อบรมให้ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันการณ์ 

4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีนโยบายในการฟ้ืนฟูสภาพ   และการป้องกันการเสื่อมโทรม  หรือ  สูญ
สิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
 4.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวต าบลหนองหลุมเห็น
  คุณค่าและมีจิตส านึกจัดสร้างระบบศูนย์รวมในการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล     ดูแลรักษาและ 
  พัฒนาแหล่งธรรมชาติ    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นให้ดีอย่างต่อเนื่อง 
 4.2  สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม   
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 4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
 4.4  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน 

5.  นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       สนับสนุนและด าเนินการเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการป้องกัน
น าหน้าการปราบปรามผู้เสพต้องได้รับการรักษา    ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด 
  5.1  จะเข้มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    

 5.2  การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด   โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการ 
  บ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพได้ทันทีโดยไม่มีความผิดทางกฎหมายเพ่ือให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคม 
  ได้อย่างปกติสุข 
  5.3  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติดรวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา    
  อุปกรณ์กีฬาและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและต าบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ 
  ประโยชน์ท ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน 

6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 องค์การบริการส่วนต าบลหนองหลุมจะเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์    ส่งเสริมให้คนดีเข้ามา

ปกครองบ้านเมือและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาลซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักจึงมีแนวนโยบาย  ดังนี้ 
 6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน ทุกๆ  
  ด้าน   ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมท า  เพื่อ  
  ประชาชนชาวต าบลหนองหลุม” 
 6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีท่ีมีเหตุ 
  จ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  หนองหลุม 
 6.3   เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์องค์การ 
  บริหารส่วนต าบลหนองหลุม     ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
 6.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน  เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมี 
  ประสิทธิภาพ 
 6.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     ในการบริหาร 
  กิจการบ้านเมืองมากขึ้นโดยให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและ 
  ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 6.6  สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบลหนองหลุม ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ  ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ 
  ยอมรับ 
 6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการตลอดจนพนักงานจ้าง 
  ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 6.8  บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยังยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก 
  ธรรมาภิบาล 



6 
 

 6.9  ซ่อมแซม   ต่อเติม   ปรับปรุง   อาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม    
  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 6.10  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์    ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่  

6.11  ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม     ในการพัฒนาแบบบูรณาการ 

 การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ดังกล่าวได้วางอยู่บน 
พ้ืนฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือให้สามารถด าเนินนโยบาย
จนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลหนองหลุม โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  นโยบายทั้ง ๖ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ดังกล่าวข้างต้น  จะ
ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่ส าคัญ  อย่างยิ่งคือจากประชาชนใน
ต าบลหนองหลุม ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวต าบลหนองหลุม ในต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะ  ผู้บริหารจะบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลหนองหลุม กระผมขอแถลงนโยบายไว้
เพียงเท่านี ้ขอขอบคุณครับ 
 
       
          ชอบ ถาวร   
                                 ( นายชอบ   ถาวร) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
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แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

   “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลาก 

2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต มีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพพ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
5. แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของ

ภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2. การใช่จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  
6. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90   
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ค่าเป้าหมาย  

     1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
     2.  มีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
     3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล 
3. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอ านาจ  
และการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 
11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานและการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดยืนยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

1. ก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ า 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
3. ส่งเสริการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
4. จัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
7. ป้องกันการและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
8. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม 
9. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ 
11. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสม 
12. เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
13. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2. ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการ
พัฒนาและการบริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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           ผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการท้ังหมด 
 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงกา

ร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.การบริหารจัดการน ้า 
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 
 

9.00 3.98 80,000.00 0.11 5.00 6.41 75,000.00 0.39 1.00 2.33 20,000.00 0.13 1.00 2.33 20,000.00 0.13 1.00 2.50 20,000.00 0.33 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตรและ
ฐานชมุชนที่เข้มแข็ง 
 

85.00 37.61 45,346,700.00 64.42 18.00 23.08 2,858,000.00 14.78 9.00 20.93 1,978,100.00 12.41 9.00 20.93 1,971,600.00 12.37 8.00 20.00 1,968,000.00 32.96 

3.การเสริมสร้างสังคม
และคุณภาพชวีิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างย่ังยืน 
 

111.00 49.12 23,899,500.00 33.95 40.00 51.28 15,532,020.00 80.31 27.00 62.79 13,647,825.40 85.61 27.00 62.79 13,645,625.40 85.64 25.00 62.50 3,687,425.40 61.76 

4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร ตามหลกัธรมา 
ภิบาล 
 

21.00 9.29 1,065,000.00 1.51 15.00 19.23 875,948.00 4.53 6.00 13.95 295,572.00 1.85 6.00 13.95 295,572.00 1.86 6.00 15.00 295,572.00 4.95 

รวม 226.00   70,391,200.00   78.00   19,340,968.00   43.00   15,941,497.40   43.00   15,932,797.40   40.00   5,970,997.40   
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ าแนกตามนโยบายแต่ละด้าน 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่หมู่ที่ 2 ซอย 3 บ้านโนนป่าแดง กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่ ต้าบล

หนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอบางระก้า 
จังหวัดพิษณุโลก 

กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่ หมู่ที่ 12 ต้าบลหนองหลุม 
อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร – บ้านหนองนางนวล หมู่ที่ 6 ต้าบลบ่อทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองตะเข้ บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 
– สายเอเชีย 117 ต้าบลหนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง กองช่าง 218,000 ตามข้อบัญญัติ 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน เชื่อมต่อ สาย

วิมานพรหม บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 
กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่ หมู่ที่ 11 สายโนนซ่าน – สาย
วังส้าโรง 

กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง กองช่าง 209,000 ตามข้อบัญญัติ 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

เชื่อมต่อ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 
กองช่าง 92,000 ตามข้อบัญญัติ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5-6 บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ 12 – สายเนินงิ ว กองช่าง 158,000 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด   12   โครงการ  2,677,000  
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย ส้านักปลัด 10,100 ตามข้อบัญญัติ 
รวมทั้งหมด  1  โครงการ  10,100  

 

3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ส้านักปลัด 4,981,000 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการเบี ยยังชีพผู้พิการ ส้านักปลัด 1,475,200 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์ ส้านักปลัด 7,000 ตามข้อบัญญัติ 
4 โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลหนองหลุม ส้านักปลัด 30,000 ตามข้อบัญญัติ 
5 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.อบต.หนองหลุม) ส้านักปลัด 120,000 ตามข้อบัญญัติ 
6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส้านักปลัด 11,880 ตามข้อบัญญัติ 
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา 442,000 ตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตต้าบลหนองหลุม กองการศึกษา 660,132.48 ตามข้อบัญญัติ 
9 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต้าบลหนองหลุม กองการศึกษา 108,556 ตามข้อบัญญัติ 
10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 61,202 ตามข้อบัญญัติ 
11 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตต้าบลหนองหลุม กองการศึกษา 1,554,240 ตามข้อบัญญัติ 
12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ส้านักปลัด 350,000 ตามข้อบัญญัติ 
13 โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว) เนื่องใน

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร 
กองการศึกษา 15,000 ตามข้อบัญญัติ 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส้านักปลัด 5,910 ตามข้อบัญญัติ 
15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส้านักปลัด 9,570 ตามข้อบัญญัติ 
16 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน ส้านักปลัด 18,710 ตามข้อบัญญัติ 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักปลัด 8,960 ตามข้อบัญญัติ 
18 โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัยและการระงับอัคคีภัยเบื องต้นในสภานศึกษา ส้านักปลัด 17,960 ตามข้อบัญญัติ 
19 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน กองการศึกษา 10,000 ตามข้อบัญญัติ 
20 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้าบลหนองหลุม ส้านักปลัด 12,650 ตามข้อบัญญัติ 
21 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม กองการศึกษา 133,000 ตามข้อบัญญัติ 
22 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง กองการศึกษา 40,000 ตามข้อบัญญัติ 
23 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลุม กองการศึกษา 146,000 ตามข้อบัญญัติ 
24 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง กองการศึกษา 50,000 ตามข้อบัญญัติ 
25 โครงการแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา -  
26 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง กองการศึกษา 138,000 ตามข้อบัญญัติ 
27 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส้านักปลัด 66,090 ตามข้อบัญญัติ 
28 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส้านักปลัด 141,300 ตามข้อบัญญัติ 
29 โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ส้านักปลัด 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

30 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

ส้านักปลัด 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด  30  โครงการ  10,634,360.48  
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4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ส้านักปลัด 20,000 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการรักน ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ส้านักปลัด -  

รวมทั้งหมด  2  โครงการ  20,000  
 

5. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ 
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

กองการศึกษา 62,500 ตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) กองการศึกษา 20,000 ตามข้อบัญญัติ 
รวมทั้งหมด 2 โครงการ  82,500  

 

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.หนองหลุม ส้านักปลัด 30,000 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ส้านักปลัด 37,884 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ส้านักปลัด 18,000 ตามข้อบัญญัติ 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ส้านักปลัด 200,948 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด  4  โครงการ  286,832  
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ที ่ ครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับงานส้านักงาน 1 ส้านักปลัด 15,900 ตามข้อบัญญัติ 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับงานส้านักงาน 1 กองคลัง 15,900 ตามข้อบัญญัติ 
3 จอภาพแบบ LED 1 กองช่าง 3,900 ตามข้อบัญญัติ 
4 เตียงพยาบาลส้าหรับเด็ก 3 กองการศึกษา 13,500 ตามข้อบัญญัติ 
5 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 ส้านักปลัด 14,000 ตามข้อบัญญัติ 
6 ชุดรับแขก 1 กองคลัง 14,500 ตามข้อบัญญัติ 
7 ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง 1 กองคลัง 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
8 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว 2 กองคลัง 3,600 ตามข้อบัญญัติ 
9 ชั นเก็บเอกสาร 1 กองการศึกษา 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
10 เก้าอี บุนวม 20 ส้านักปลัด 10,000 ตามข้อบัญญัติ 
11 เก้าอี ส้านักงาน 1 ส้านักปลัด 2,900 ตามข้อบัญญัติ 
12 ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง 1 ส้านักปลัด 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
13 โต๊ะหมู่บูชา 1 ส้านักปลัด 6,500 ตามข้อบัญญัติ 
14 โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  ระดับปฏิบัติการ 1 ส้านักปลัด 7,000 ตามข้อบัญญัติ 
15 ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงเตี ย แบบ 2 บาน 4 กองการศึกษา 22,000 ตามข้อบัญญัติ 
16 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว 10 กองการศึกษา 18,000 ตามข้อบัญญัติ 
17 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 ส้านักปลัด 684,000 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด   17   รายการ   848,200  
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รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ตารางแสดงรายรับและประมาณการรายรับ (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 – 30 กันยายน พ.ศ.2561) 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
รายได้จัดเก็บเอง 
-หมวดภาษีอากร 1,180,000.00 1,111,577.27 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 118,500.00 37,126.04 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 220,000.00 165,275.73 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 70,000.00 11,000.00 
-หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หมวดภาษีจัดสรร 15,408,000.00 17,118,165.54 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,700,000.00 16,585,577.00 

รวม 35,696,500.00 35,028,721.58 
 

แผนภูมิแสดงรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางแสดงรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 – 30 กันยายน พ.ศ.2561) 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายจ่ายงบกลาง 
1. เงินช่วยเหลือค่าท้าศพ 0.00 

2. ค่าช้าระหนี เงินต้นและดอกเบี ย 0.00 

3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 165,000.00 

4. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 169,965.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันประกันสังคม 70,528.00 

6. เงินส้ารองจ่าย 68,022.00 

7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0.00 

8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 

9. อ่ืนๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 9,968,700.00 

หมวดรายจ่ายประจ า 
1. เงินเดือน 7,364,400.00 

2. ค่าจ้างประจ้า 0.00 

3. ค่าจา้งชั่วคราว 1,411,030.00 

4. ค่าตอบแทน (กบท.) 740,724.00 

5. ค่าใช้สอย 2,270,082.53 

6. ค่าวัสดุ 1,369,832.67 

7. ค่าสาธารณูปโภค 280,024.64 

8. เงินอุดหนุน 1,853,454.81 

9. อ่ืนๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
1. ค่าครุภัณฑ์ 848,290.00 

2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,588,100.00 

3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 

4. จ่ายจากเงินสะสม 0.00 

5. จ่ายจากเงินกู้ 0.00 

6. อ่ืนๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

รวม 30,168,153.65 
 


