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สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
  

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งล้วนเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวต าบลหนองหลุมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยค านึงถึง
ปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ตลอดจนวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา กรอบ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหนองหลุม ภายใต้
วิสัยทัศน์ “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”  

  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ปฏิบัติหน้าที่ และ
สนับสนุนโครงการต่างๆ เพ่ือพ่ีน้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พวกเราจะมุ่งม่ันท างานในการพัฒนา
ต าบลหนองหลุม ให้มีความเจริญ ยั่งยืน อันจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวต าบลหนองหลุมต่อไป 

 

 

 
 

           นายชอบ  ถาวร 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
 

 



สารบัญ 
                           หน้า 

วิสัยทัศน์ 
สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม       
ค าแถลงนโยบาย            1 
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม       6 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 - ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม                       10
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน     11 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ      13 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข  13 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   14 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   15 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  15 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 - รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    17 
 - รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



1 
 

 
ค าแถลงนโยบาย 

 
ค าแถลงนโยบาย ของ นายชอบ  ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

แถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ  
วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

**************************************** 
  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคน
หนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 
  กระผม นายชอบ ถาวร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตต าบลหนองหลุม เลือกกระผมให้
มาท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวต าบลหนองหลุมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี เป็นสมัยที่ 3 จากการลงพ้ืนที่ท างานมาตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านท าให้ผม
ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งผมก็จะน างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
มาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ 
ร่วมคิด ร่วมท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อน าต าบลหนองหลุมบรรลุไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา 
คือ “สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซี่ยน” โดยน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาต าบลหนองหลุม ซึ่งสัญญา
ประชาคมท่ีกระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันส าคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการ
ท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ถูกก าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล และต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายที่
กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในวันนี้ ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
ข้างตน้ โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 
 1.1  แก้ไขปัญหาน้ าประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
  สร้างประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการขยายเขตประปา 
 1.2  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล  โดยจะปรับปรุงให้เป็น 
  ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ด าเนินการปรับปรุงถนนที่ 
  ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆและถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น 
  เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง  
  หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น   สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 
  การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญให้ครอบคลุมทั้ง 
  ต าบล 
 1.3  ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไข 
  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลหนองหลุม 

1.4  ขยายเขตไฟฟูา ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
1.5  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหลุมให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐาน
รากของต าบลโดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1  การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และชลประทาน โดยเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
  หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
 2.2  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ส่งเสริมการค้า 
  จัดให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ 
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม   
 2.3  สนับสนุนส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง 
  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 าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ 
  ประชาชนในท้องถิ่น 
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    2.6  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นการแก้ไข 
  ปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในต าบลหนองหลุม 

3.  นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  สาธารณสุข  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะ
เรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ
สร้างคน และสร้างงาน  ดังนี้   
 3.1  ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการ 
  พัฒนา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต าบลหนองหลุมให้ดีข้ึน ในด้านการ 
  สังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งต้องเน้นย้ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 
  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากงบประมาณของ อบต. งบประมาณของรัฐบาล  ที่ปุวย 
  หรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมี อผส.เข้าไปดูแลและช่วยเหลือและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มี 
  การท ากิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น 
 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 โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 
 3.5  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปและเน้นคุณภาพ
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทั้งตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                        
  อาคารสถานที่ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กของต าบลหนองหลุม ทั้ง 3  
  แห่ง 
 3.6  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
 3.7  ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลหนองหลุมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
  ในเขตต าบลหนองหลุม รวมถึงให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งสามารถ             
  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

3.8  ส่งเสริมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการเพ่ิม 
  บทบาทและหน้าที่ของ อปพร. ต ารวจบ้าน และลูกเสือชาวบ้าน ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  การ 
  อบรมให้ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันการณ์ 
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4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีนโยบายในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและการปูองกันการเสื่อมโทรม  
หรือ  สูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
 4.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวต าบลหนองหลุมเห็น
  คุณค่าและมีจิตส านึก จัดสร้างระบบศูนย์รวมในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและ 
  พัฒนาแหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนให้ดีอย่างต่อเนื่อง 
 4.2  สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม   
 4.3  ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่ 
  สวยงาม 
 4.4  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกปุาชุมชน 

5.  นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       สนับสนุนและด าเนินการเพ่ือให้การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ
ปูองกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด 
  5.1  จะเข้มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    

 5.2  การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการ 
  บ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมายเพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคม 
  ได้อย่างปกติสุข 
  5.3  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา    
  อุปกรณ์กีฬาและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและต าบล เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
  ประโยชน์ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

6.  นโยบายด้านการเมือง การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้คนดีเข้ามา

ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก จึงมีแนวนโยบาย  ดังนี้ 
 6.1  ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทุกๆ  
  ด้าน   ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมท า  เพื่อ  
  ประชาชนชาวต าบลหนองหลุม” 
 6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่ง ในกรณีท่ีมีเหตุ 
  จ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  หนองหลุม 
 6.3   เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์องค์การ 
  บริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
 6.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน  เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและม ี
  ประสิทธิภาพ 
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 6.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
  กิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและ 
  ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 6.6  สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบลหนองหลุมที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ  ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ 
  ยอมรับ 
 6.7  มุ่งเน้นพัฒนา ฝึกอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 6.8  บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก 
  ธรรมาภิบาล 
 6.9  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม    
  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 6.10  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่  

6.11  ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาแบบบูรณาการ 

  การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมดังกล่าวได้วางอยู่
บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือให้สามารถด าเนิน
นโยบายจนบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลหนองหลุม โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ  นโยบายทั้ง ๖ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม ดังกล่าวข้างต้น  จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในชุมชน และข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ และที่ส าคัญ  อย่างยิ่งคือจากประชาชนในต าบลหนองหลุม ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนชาวต าบลหนองหลุม ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะ  ผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
และประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลหนองหลุม กระผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
 
       
          ชอบ ถาวร   
                                 ( นายชอบ   ถาวร) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
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แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

   “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ในฤดูน้ าหลาก 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต มีพื้นท่ีปุาที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพ พ่ึงพาตนเองได ้
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
5. แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ

ของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2. การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  
6. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90   
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ค่าเป้าหมาย  
     1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
     2.  มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
     3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
3. สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอ านาจ  
  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานและ 
  การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดยืนยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่  
 จ 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. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
4. จัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
7. ปูองกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
8. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม 
9. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ 
11. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสม 
12. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
13. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ การปูองกันและปราบปราม
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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           ผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การบริหารจัดการน้ า 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ 
 

8.00 3.39 1,030,000.00 2.68 5.00 3.93 80,000.00 0.38 2.00 3.51 22,330.00 0.12 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรและฐานชุมชน
ที่เข้มแข็ง 
 

96.00 40.68 17,687,000.00 46.01 30.00 23.63 4,462,000.00 20.83 22.00 38.59 4,172,380.00 21.81 

3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

105.00 44.50 17,401,000.00 45.27 73.00 57.48 14,978,270.00 69.96 24.00 42.11 13,651,710.76 71.39 

4.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

27.00 11.43 2,320,000.00 6.04 19.00 14.96 1,890,000.00 8.83 9.00 15.79 1,277,285.00 6.68 

รวม 236.00   38,438,000.00   127.00   21,410,270.00   57.00   19,123,705.76   
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ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ าแนกตามนโยบายแต่ละด้าน 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลังที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

กองช่าง 86,000 ตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการลงลูกรังบดอัด สายทุ่งกาว- หนองขวาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ กองช่าง 250,000 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการลงลูกรังถนนดินหนองคอนทะเล หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง  

ต าบลหนองหลุม - หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม 
กองช่าง 67,000 ตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง กองช่าง 175,000 ตามข้อบัญญัติ 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พ้ืนที่ หมู่ที่ 3 สายบ้านต้นประดู่ 

ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง  
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
บ้านปุาสัก  

กองช่าง 484,000 ตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยกลีบบัว หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหลุม 

กองช่าง 88,000 ตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองหลุม  
หมู่ที่ 5 – เนินงิ้ว ต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

กองช่าง 149,000 ตามข้อบัญญัติ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน – สายวิมานพรหม 
บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านไหล่โก  
หมู่ที่ 7 - ถนนสายบ้านโนนปุาแดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร 

กองช่าง 240,000 ตามข้อบัญญัติ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้าน - คันคลองส่ง
น้ า หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 
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ที ่

โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5 - 6 บ้านโนนไร่  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พ้ืนที่หมู่ที่ 11 สายโนนซ่าน – 
สายวังส าโรง 

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พ้ืนที่หมู่ที่ 12  
ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร – บ้านหนองนางนวล  
หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

กองช่าง 238,000 ตามข้อบัญญัติ 

15 โครงการลงลูกรังถนนดินสายปั้มน้ ามัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง - บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 9 ต าบลวังโมกข์ 

กองช่าง 368,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 4 บ้านปุาสัก  
ซอยต้นมะขามเฒ่า 

กองช่าง 223,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยทุ่งโพธิ์ 2 หมู่ที่ 8  
บ้านห้วยห้าง 

กองช่าง 287,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

18 โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 1 กองช่าง 39,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

19 โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านโนนปุาแดง หมู่ที่ 2 กองช่าง 39,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

20 โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 กองช่าง 39,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

21 โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายภายในหมู่บ้านหนองหลุม - บ้านปุาสัก  
หมู่ที่ 5-4 

กองช่าง 192,000 งบประมาณจาก
เงินสะสม 

 รวมทั้งหมด  21  โครงการ  4,154,000  
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ ท าข้าวเกรียบ ส านักปลัด 18,380 ตามข้อบัญญัติ 
รวมทั้งหมด  1  โครงการ  18,380  

 

3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 7,965,400 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด 2,400,800 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ส านักปลัด 15,500 ตามข้อบัญญัติ 
4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหลุม ส านักปลัด 30,000 ตามข้อบัญญัติ 
5 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.อบต.หนองหลุม) ส านักปลัด 90,000 ตามข้อบัญญัติ 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา 438,430 ตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลหนองหลุม กองการศึกษา 580,805.92 ตามข้อบัญญัติ 
8 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลหนองหลุม กองการศึกษา 89,960.84 ตามข้อบัญญัติ 
9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 76,524 ตามข้อบัญญัติ 

10 โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบล 
หนองหลุม 

กองการศึกษา 1,437,000 ตามข้อบัญญัติ 

11 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ส านักปลัด 187,000 ตามข้อบัญญัติ 
12 โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว) เนื่องใน

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร 
กองการศึกษา 15,000 ตามข้อบัญญัติ 
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4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ส านักปลัด 22,330 ตามข้อบัญญัติ 
2 โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน ส านักปลัด - ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด  2  โครงการ  22,330  
 

 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

13 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส านักปลัด 5,420 ตามข้อบัญญัติ 
14 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส านักปลัด 4,080 ตามข้อบัญญัติ 
15 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน ส านักปลัด 18,760 ตามข้อบัญญัติ 
16 โครงการพัฒนาศักยภาพปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 8,760 ตามข้อบัญญัติ 
17 โครงการส่งเสริมความรู้การปูองกันภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ส านักปลัด 17,360 ตามข้อบัญญัติ 
18 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน กองการศึกษา 10,000 ตามข้อบัญญัติ 
19 โครงการแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา -  
20 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด 58,410 ตามข้อบัญญัติ 
21 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด 132,300 กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.
อบต.หนองหลุม) 

รวมทั้งหมด  21  โครงการ  13,581,510.76  
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5. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

กองการศึกษา 62,500 ตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) กองการศึกษา 20,000 ตามข้อบัญญัติ 
3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กองการศึกษา 120,000 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด  3  โครงการ  202,500  
 

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการบูรณาการ การช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขตอ าเภอวชิรบารมี 

ส านักปลัด 40,000 ตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
แผนชุมชน 

ส านักปลัด 26,145 ตามข้อบัญญัติ 

3 โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ส านักปลัด 18,000 ตามข้อบัญญัติ 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ส านักปลัด 224,780 ตามข้อบัญญัติ 
5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล และ

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ส านักปลัด 5,360 ตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 2 ข้าง 

กองช่าง 443,000 ตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของวัสดุอุปกรณ์ กองช่าง 350,000 ตามข้อบัญญัติ 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

8  โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก พร้อมรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

กองช่าง 50,000 ตามข้อบัญญัติ 

9 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม กองช่าง 120,000 ตามข้อบัญญัติ 
 รวมทั้งหมด  9  โครงการ  1,277,285  

 

ที ่ ครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 เครื่องตัดหญ้า 1 ส านักปลัด 9,500 ตามข้อบัญญัติ 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 กองคลัง 16,000 ตามข้อบัญญัติ 
3 เครื่องพิมพ์ 1 กองคลัง 4,300 ตามข้อบัญญัติ 
4 เครื่องพิมพ์ 1 กองการศึกษา 10,000 ตามข้อบัญญัติ 
5 เครื่องส ารองไฟฟูา 1 กองช่าง 2,500 ตามข้อบัญญัติ 
6 เก้าอ้ีท างาน 1 ส านักปลัด 3,500 ตามข้อบัญญัติ 
7 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ส านักปลัด 11,000 ตามข้อบัญญัติ 
8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทรงเตี้ย 1 ส านักปลัด 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
9 โต๊ะหินอ่อน 3 ส านักปลัด  7,950 ตามข้อบัญญัติ 

10 เก้าอี้ท างาน 1 กองการศึกษา 5,000 ตามข้อบัญญัติ 
11 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทรงเตี้ย 1 กองช่าง 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
12 ชั้นเก็บเอกสาร 1 กองการศึกษา 5,500 ตามข้อบัญญัติ 
13 ชั้นวางโทรทัศน ์ 2 กองการศึกษา 10,000 ตามข้อบัญญัติ 
14 โต๊ะพับเอนกประสงค ์ 6 กองการศึกษา 9,000 ตามข้อบัญญัติ 

รวมทั้งหมด  14  รายการ   105,250  
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( รายรับท้ังสิ้น 37,108,251.10 บาท ) 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 838,001.67 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 139,621.00 
     ภาษีปูาย 166,426.08 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,455.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาหาร 1,537.35 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 
     เพ่ือการโฆษณา 

240.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 890.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 104.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 39,672.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
     ต่อสุขภาพ 

16,850.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
     สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
     ตารางวา 

0.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 162.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 91.50 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     ดอกเบี้ย 157,725.71 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,050.00 

รวม 1,372,826.31 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 360,389.85 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 8,996,402.96 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ 2,088,510.66 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,498.36 
     ภาษีสุรา 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,908,431.67 
     อากรประมง 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 50,705.02 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,309.27 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
     กฎหมายที่ดิน 

1,459,015.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 21,425.00 
รวม 17,965,687.79 

 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ                 
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

17,769,737.00 

รวม 17,769,737.00 
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รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่ายท้ังสิ้น 31,910,164.31 บาท) 

รายจ่าย 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 
รวมจ่ายจากเงินสะสม รวม 

งบกลาง 10,987,644.00 205,600.00 11,193,244.00 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,579,948.00 - 2,579,948.00 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,249,598.23 - 6,249,598.23 

ค่าตอบแทน 834,300.00 - 834,300.00 

ค่าใช้สอย 2,405,996.49 - 2,405,996.49 

ค่าวัสดุ 1,289,541.28 - 1,289,541.28 

ค่าสาธารณูปโภค 305,260.40 - 305,260.40 

ค่าครุภัณฑ์ 152,815.00 - 152,815.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,129,420.91 1,187,000.00 5,316,420.91 

รายจ่ายอื่น - - - 

เงินอุดหนุน 1,583,040.00 - 1,583,040.00 

รวมจ่าย 30,517,564.31 1,392,600.00 31,910,164.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


