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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                  
(รอบเดือนเมษายน 2560)  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค ์
........................................................................ 

 

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                      
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ .ศ.๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๔ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในวันที่เปิดเผยแผนภายใน  10  วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วันโดยอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยร่วม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ                   
พ.ศ.25 ๖๐ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน                              
ต าบลห้วยร่วม ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ของอบต.ห้วยร่วม 
"พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน สืบสานงานประเพณี สังคมดีมีความเข้มแข็ง ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ  ดูแลใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม" 
ข. พันธกิจของอบต.ห้วยร่วม 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
 พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพทั้งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งสมดุลและยั่งยืน  สนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และยกระดับมาตรฐานการศึกษา การกีฬา ทางด้าน
สาธารณสุข 
 พันธกิจที่ 4 .ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตร
ได้อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 พันธกิจที่ 5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เข้มแข็งด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 พันธกิจที่ 6  สร้างระบบบริหารจัดการ คุ้มครอง ดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 7  อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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พันธกิจที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 พันธกิจที่ 9 .  ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ห้วยร่วม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
๒. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า 
๓. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๔. พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพ่ือการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. ส่งเสริมอาชีพหรือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้  
3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
4. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ             
และกีฬาอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม                      
และการท่องเที่ยว 
         1. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ  
         2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญชาวบาน 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา  
         2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน 
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เก่ียวข้องกับ                           
ยาเสพติด 
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืน                 
สู่สภาพปกติ 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2. ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

         2. เพ่ิมประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 

3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
         4. เสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
         5. เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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ง. การวางแผนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยร่วม  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี                         

(พ.ศ.25 ๖๐ – 256๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา  และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการ                          
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25 ๖๐ – 256๒) เมื่อวันที่                
3๑ พฤษภาคม 255๙ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)  ดังนี้ 
  

ที่ ยุทธศาสตร์ 
25๖๐ 256๑ 256๒ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

43 30,780,000 174 69,360,000 159 71,380,000 

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

39 4,521,000 68 8,261,000 69 8,361,000 

3 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว 

๒ ๖๐,๐๐๐ 15 6,010,000 13 3,030,000 

4 ด้านการอนุรักษ  และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา           
ทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

๙ ๓๑๐,๐๐๐ 10 330,000 10 330,000 

5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๓ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 12 995,000 14 4,715,000 

6 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

9 28๓,000 8 26๓,000 10 40๘,000 

7 ด้าน การบริหารจัดการ  และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔ ๗๐,000 ๗ 1๖0,000 ๗ 1๖0,000 

8 ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมา             
ภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

2๓ ๑,๘๗๐,000 ๒๙ ๒,๘๔5,000 3๐ 3,๓๔๕,000 

รวม 1๔๒ ๓๙,๐๑๔,000 ๓๒๓ ๘8,2๒๔,000 ๓๑๒ ๙๑,๗๒๙,00๐ 

 



5 
 

 
จ.   การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 255๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น  56 
โครงการ งบประมาณ  ๕,๑28,๒00 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 
1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

 
๑๑ 9๗๙,000 

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

๒๑ ๒,๔๕๑,๒00 

3 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว 
 

2 ๕๐,๐00 

4 ด้านการอนุรักษ์  และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี                
ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

๑ ๓๐,๐00 

5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

๒ ๔0,000 

6 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๒ 50,000 

7 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓ ๔0,000 

๘ ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑๔ ๑,๔๘๘,๐00 

รวม ๕๖ ๕,128,๒00 
 
  

 



 

 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาโครง 
สร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 สาย
แยกคลองมาตร – หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร ระยะทาง 670.00 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 209.38 
ลบ.ม.  

เงินสะสม 
 

100,000 100,000 

  2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 สายห้า
แยก – บ้านนายน้อย พุ่มพฤกษ์ กว้าง
เฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 670.00 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
209.38 ลบ.ม. 

เงินสะสม 
 

100,000 100,000 

  3. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5  
ช่วงท่ี 1 บริเวณนานางบาง – ถนนสาย
หมู่ 5,11 ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร 
ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 
เมตร ระยะทาง 750 เมตร  
ช่วงท่ี 2 จากถนนสาย หมู่ที่ 5,11 ถึง
นานายประสิทธิ์ ปากคลองกว้าง 7.50 
เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร 

เงินสะสม 
 

86,000 86,000 

  4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 สาย
คลองมาตร บริเวณนานางสมนึก – นา
นายบุญส่ง กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ระยะทาง 900.00 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 234.38 ลบ.ม. 

เงินสะสม 
 

111,000 111,000 

  5. โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 7,9,6 
บริเวณนานายบุญธรรม – ถนนสายหมู่
ที่ 6,9 ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร 
 

เงินสะสม 
 

165,000 165,000 



 

 

  6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8  
จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 
250 เมตร บริเวณบ้านนางนันรวบรวม 
– นานายเดช  (หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  78.13 ลบ.ม.)  
จุดที่ 2 ถนนร่วมใจ กว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร (หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 78.13 ลบ.ม.) 
จุดที่ 3 บริเวณสระหลวง – นานายโก่ง 
กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 170 
เมตร (หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.13 
ลบ.ม.) 

เงินสะสม 
 

100,000 100,000 

  7. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 
บริเวณสระหลวงหมู่ที่ 8 – ที่นานาง
น้อย ปากคลองกว้าง 8.50 เมตร ก้น
คลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ระยะทาง 800 เมตร 

เงินสะสม 
 

158,000 158,000 

  8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 กว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 350 เมตร 
บริเวณนานายไพโรจน์ – เขตติดต่อห้วย
ถั่วเหนือ (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 109.38 ลบ.ม.) 

เงินสะสม 
 

50,000 50,000 

  9. โครงการซ่อมแซมถนนช ารุดโดยการ
ถมดินลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ 
9 กว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ระยะทาง 99.00 เมตร บริเวณวัดเกาะ
แก้ว – บ้านผู้ใหญ่ไพโรจน์ 

เงินสะสม 
 

38,000 38,000 

  10. โครงการถมดินและลงหินคลุก
บริเวณลานตากข้าวหมู่ที่ 4 กว้าง 
7.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร สูง 
1.60 เมตร 

เงินสะสม 
 

32,000 32,000 

  11. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 
จุดที่ 1 บริเวณท่ีนานางน้อย – บ้าน
นายปฐม ปากคลองกว้าง 8.50 เมตร 
ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ระยะทาง 468 เมตร  

เงินสะสม 
 

150,000 150,000 



 

 

จุดที่ 2 หลังโรงสี – นานางสนม ปาก
คลอง 6.50 ก้นคลองกว้าง 1.00 
เมตร ลึก 2.20 เมตร ระยะทาง 489 
เมตร 

  12. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 
บริเวณท่ีนานายทองใบ บุญทับ – นา
นางอุทัย สุขพรรณ ปากคลองกว้าง 
7.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ระยะทาง 635 เมตร 

เงินสะสม 
 

103,000 103,000 

  13. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5
บริเวณคลองห้วยตาด า ปากคลองกว้าง 
13.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 3.00 
เมตร ลึก 4.50 เมตร ระยะทาง 620 
เมตร 

เงินสะสม 
 

243,000 243,000 

  14. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3ช่วง
ที่ 1 บริเวณท่ีนานายสมศักดิ์ ชื่นผล 
ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 2.50 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 85 เมตร 
 ช่วงที่ 2 บริเวณท่ีนานายสมศักดิ์ ชื่น
ผล ปากคลองกว้าง 11.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง 2.50 เมตร ลึก 4.00 
เมตร ระยะทางรวม 160 เมตร 

เงินสะสม 
 

58,000 58,000 

  15. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 
จุดที่ 1 บริเวณจากสระแก้มลิง - 
บริเวณท่อหลอดเหลี่ยม ช่วงที่ 1 ปาก
คลองกว้าง 22.00 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 10.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร ช่วงที่ 2 ปาก
คลองกว้าง 18.00-22.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง 8.00-10.00 เมตร ลึก 
5.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณสระหมู่ที่ 10 – นานาย
สมใจ พรมน้อย ปากคลองกว้าง 
10.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 
เมตร ลึก 3.10 เมตร ระยะทาง 434 
เมตร 
 

เงินสะสม 
 

346,000 346,000 



 

 

 
 

 
 
 
 

จุดที่ 3 บริเวณนานายแห้ง หมื่นสีเขียว 
– นานางบังอร ศรีบุญ  ปากคลองกว้าง 
9.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.80 เมตร 
ลึก 2.73 เมตร ระยะทาง 460 เมตร 

รวม 15 โครงการ 1,840,000 1,840,000 



 
 
 
 

24 
 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 

โครงการใน 
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ
ในข้อ 

บัญญัติฯ 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

เงิน
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

43 11 15 1 62.79 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

39 21    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว 

2 2 - - 100 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ และสืบสาน 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
และปราชญชาวบาน 

9 1 - - 11.11 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

13 2 - - 15.38 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

9 2 - - 22.22 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4 3 - - 75 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการสร้าง               
ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

23 14   60.87 

รวม 142 56 15 1 50.70 

 

จ านวนและร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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จ านวนและร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ข้อบัญญัติฯ 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

11 10 90.91 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

21 14 66.67 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2 - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 

1 - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2 - - 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

3 - - 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

14 2 14.28 

รวม 56 26 46.43 
 

 



 
 
 

6 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 5 6 โครงการ จ านวนเงิน 5,128,200 บาท                     
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 5 6 โครงการ จ านวนเงิน 5,128,200 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน สอง
หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

11 979,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

21 
2,451,200 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์              
กรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
 

2 
50,000 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญชาวบาน 
 

1 
30,000 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

3 
50,000 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2 

50,000 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3 

40,000 

 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

14 
1,488,000 

 

รวม 56 5,128,200 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน                      

ต าบลห้วยร่วม จึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมเข้าแก้ไขในทุกปัญหา 
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมส าหรับด าเนินโครงการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
3. ประชาชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากองค์การบริหารส่วน               

ต าบลห้วยร่วมไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
4. จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมากเกินไปจึงไม่สมดุลกับข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลห้วยร่วมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน แผ่นพับ/เอกสาร เป็นต้น 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่อง และควรให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบทุกโครงการ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ควรพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายรับในแต่ละปีงบประมาณ 

4. ควรรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของโครงการต่างๆ และรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้ว ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม
รับทราบเป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส(3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง)  รวม 4 ไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการติดตาม                                   
และประเมินผลฯ จักได้รับทราบข้อมูลและท าการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยลงตรวจสอบ ณ พ้ืนที่
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

5. ควรก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
ต าบลห้วยร่วม ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยร่วมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

6. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษให้เพิ่มขึ้นและจริงจัง เนื่องจากขณะนี้ 
พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว และในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมมีช่องทางการจ าหน่ายหลายแห่ง เช่น ตลาดเศรษฐกิจชุมชน ตลาดนัดชุมชน 
เป็นต้น 
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7. ควรสนับ สนุนงบประมาณในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลห้วยร่วมเพ่ิมข้ึน
เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น 
งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง 

8. ควรส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยร่วมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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งบตาม
ขอ้บัญญตัิ เบิกจา่ยจริง

(บาท) (บาท)
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 150,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร บริเวณบา้นนายจรูญ นวนแจ้ง - บา้นนางเต่า
ภเูขียว หมูท่ี่ ๒

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 79,000 79,000
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร บริเวณบา้นนายบญัญัติ คงพลาย - ศาลา

อเนกประสงค์ หมูท่ี่ ๑
3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย 55,000 55,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ประเสริฐ ราชคฤห์ - บ้านนายเชน บุญจิตร หมูท่ี่ 1
4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนางโน้ม       97,000 97,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร พุม่พฤกษ์ - บ้านนางเสหง่ียม บุญนิ่ม หมูท่ี่ 4
5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี่ ๘ เขตติดต่อ            90,000 90,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ต าบลหนองกระเจา
6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อม 100,000 100,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ไถปรับเกล่ียหมูท่ี่ ๙ จ านวน ๒ จุด
7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อม 100,000 100,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ไถปรับเกล่ียหมูท่ี่ ๑๑ - หมทูี่ ๑๐
8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อม 100,000 100,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ไถปรับเกล่ียหมูท่ี่ ๓ บริเวณนานายนอ้ย -
นานาย มานติย์

9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อม 100,000 100,000
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ไถปรับเกล่ียหมูท่ี่ ๖ บริเวณบา้นนางระเบยีบ -

ที่นานางเพลิน
10 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อม 100,000 100,000

มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ไถปรับเกล่ียหมูท่ี่ ๗ บริเวณสระหลวง - ที่นา
นายบญุธรรม ขุนพานชิ

11 ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 20,000
พาณิชการท่องเที่ยว

12 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,184,400 3,439,600
เสริมคุณภาพชีวิต ๘๘๙ ราย

13 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 1,459,200 789,600
เสริมคุณภาพชีวิต ๑๕๒ ราย 

14 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 36,000 18,000
เสริมคุณภาพชีวิต จ านวน ๖ ราย

15 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 11,965
เสริมคุณภาพชีวิต

16 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการอาหารเสริม (นม) 418,600 168,370
เสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่มกีารเบิกจา่ยจริง จ าแนกตามยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ



งบตาม
ขอ้บัญญตัิ เบิกจา่ยจริง

(บาท) (บาท)
17 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการอดุหนนุอาหารกลางวัน 608,000 300,000

เสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนชุมชนวัดหว้ยร่วม (สังกดั สพฐ)
18 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการอดุหนนุอาหารกลางวัน 88,000 44,000

เสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนเกาะแกว้สมคัคี (สังกดั สพฐ)
19 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการจัดซ้ือหนงัสือพิมพ์หมูบ่า้น 41,000 16,390

เสริมคุณภาพชีวิต ต าบลหว้ยร่วม
20 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร 369,600 235,200

เสริมคุณภาพชีวิต สถานศึกษา
21 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง กองทุนหลักประกนัสุขภาพ 80,000 69,426

เสริมคุณภาพชีวิต ระดับท้องถิน่
22 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการแข่งขันกฬีา/ร่วมแข่งขันกฬีา 80,000 45,020

เสริมคุณภาพชีวิต กบัหนว่ยงานต่างๆ
23 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการแข่งขันกฬีา ''สิรินธรคัพ" 250,000 360,840

เสริมคุณภาพชีวิต (โอนงบประมาณเพิ่ม)
24 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง อดุหนนุโครงการแข่งขันกฬีา ฟุตบอลประเพณี 35,000 35,000

เสริมคุณภาพชีวิต ''สิรินธรคัพ"ใหก้บัที่ ท าการปกครองอ าเภอ
25 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง อดุหนนุโครงการแข่งขันกฬีาประเพณี 10,000 10,000

เสริมคุณภาพชีวิตท้องถิน่ และ บา้นจิกใหญ่ใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้น
ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่ ๘

26 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000 30,000
เสริมคุณภาพชีวิตท้องถิน่ และ
ปราชญ์ชาวบา้น

27 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัภยัทางถนน 30,000 8,720
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลส าคัญ

28 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่า้น/ต าบล 50,000 19,790
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

29 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 150,000 107,820
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง และ

ข้าราชการการเมอืง
บคุลากรท้องถิน่

30 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภณัท์เพื่อใช้ 1,933,900 658,578
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี ส าหรับปฏบิติัราชการ

31 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างมลู โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ 170,000 170,000
ค่าเพิ่มทางการเกษตร

32 ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ 30,000 24,580
พาณิชยกรรม  อตุสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

33 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,184,400 6,833,000
เสริมคุณภาพชีวิต ๘๘๙ ราย

34 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 1,459,200 1,479,200
เสริมคุณภาพชีวิต ๑๕๒ ราย 

ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ



งบตาม
ขอ้บัญญตัิ เบิกจา่ยจริง

(บาท) (บาท)
35 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 36,000 36,000

เสริมคุณภาพชีวิต จ านวน ๖ ราย
36 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการช่วยเหลือนกัเรียนช่วงปดิ 30,000 49,000

เสริมคุณภาพชีวิต ภาคเรียน (โอนงบประมาณเพิม่)

37 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการบา้นท้องถิน่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 300,000 300,000
เสริมคุณภาพชีวิต

38 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการแข่งขันกฬีาหว้ยร่วมคัพ 30,000 30,000
เสริมคุณภาพชีวิต

39 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 40,000 32,100

เสริมคุณภาพชีวิต พิษสุนขับา้
40 ด้านพัฒนาการจัดการระเบยีบชุมชน โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 46,000 46,000

สังคมและการรักษาความสงบ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะ
เรีบยร้อย อย่างถูกวิธี

41 ด้านการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา โครงการณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 20,000 1,860
ยาเสพติด ยาเสพติด 

42 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลด 20,000 20,000
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ภาวะโลกร้อน

43 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 10,000 3,110
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ

44 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการสนบัสนนุการปลูกหญ้าแฝก 10,000 750
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

45 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการฝึกอบรมดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ 150,000 146,850
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี และการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิน่ และ

บคุลากรท้องถิน่
46 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมลู 120,000 12,000

การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง และศูนย์
บริการข้อมลูท้องถิน่ของหนว่ยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ

47 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการกจิกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 4,000 4,000
การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี ๑๒ สิงหามหาราชิน ี(อดุหนนุที่ท าการปกครอง

อ าเภอ)
48 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการส ารวจประเมนิความพึงพอใจในการ 20,000 18,000

การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี ใหบ้ริการประชาชน
49 ด้านการสร้างธรรมมาภบิาล และ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ชนดิมอืถือ 120,000 115,000

การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี 1-5 วัตต์
23,554,300 16,680,769

ผู้รับรองข้อมลู

(นางสาวณัฐนนัท์  ยอดนโิรจน์)
หวัหนา้ส านกัปลัด

ที่ โครงการยทุธศาสตร์

รวมทั้งสิน้ 49 โครงการ



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ

เงินรายได้และ 150,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  
เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง

หินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 
เงินรายได้และ 79,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร 
เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง

หินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินรายได้และ 55,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร 
บริเวณบ้านนายประเสริฐ ราชคฤห์ - บ้าน เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ไหล่ทาง
นายเชน บุญจิตร  หมู่ที ่1 หินคลุกตามสภาพ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 ๑ ต าบลห้วยร่วม

เงินรายได้และ 97,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 2.60 เมตร 
บริเวณบ้านนางโน้ม พุม่พฤกษ์ - บ้านนาย เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
เหงียม บุญนิ่ม หมู่ที 1 หินคลุกตามสภาพ

เงินรายได้และ 90,000 เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร ก้นคลองกวา้ง 
เงินอุดหนุน ประชาชนในหมู่ที ่8 1.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ระยะทาง 

1,500 เมตร
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เงินรายได้และ 100,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ จุดที ่1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 2.50
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร พร้อมมไถปรับเกล่ียหมู่ที ่9 จ านวน  2 จุด เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร บริมาณ

จุดที ่1 หินคลุกไม่น้อยกวา่ 104.69 ลบ.ม.
บริเวณบ้านนายประจวบ - นานายต่าย จุดที ่2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 2.50
จุดที ่2 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร บริมาณ
บริเวณบ้านนายสมจิตร บุญเกิด - เขตติดต่อ หินคลุกไม่น้อยกวา่ 104.69 ลบ.ม.
ห้วยถั่วเหนือ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง เงินรายได้และ 100,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร 
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 560 เมตร 

5

6

7

1

2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

3

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

4

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายจรูญ นวนแจ้ง - บ้านนางเต่  ภู
เขียว หมู่ที ่2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายบัญญัติ คงพลาย - ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1

โครงการขุดลอกคลอง  เขตติดต่อต าบลหนอง
กระเจา  ม.8

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

ผลผลิต

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อม
ไถปรับเกล่ียหมู่ที ่11 - หมูที ่10

7



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
เงินรายได้และ 100,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร 
เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 560 เมตร 

เงินรายได้และ 100,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 2.50 เมตร 

เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 670 เมตร 

เงินรายได้และ 100,000 เพือ่ให้การคมนาคมขนส่งมีความ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 2.50 เมตร 
เงินอุดหนุน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 670 เมตร 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง เงินรายได้และ 8,000 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้าน วางท่อระบายน้ าขนาด 0.04x1.00 เมตร
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร เงินอุดหนุน เรือนประชาชน จ านวน 7 ท่อน

12 ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน

30,000 เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนทัว่ไป

จัดอบรมอาชีพระยะส้ันและฝึกปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนทัว่ไป

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ เงินรายได้และ 20,000 เพือ่ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชน เงินอุดหนุน กองทุนสวสัดิการสวสัดิการชุมชน กองทุนสวสัดิการสวสัดิการชุมชน

ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เงินรายได้และ 10,000 เพือ่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ จัดให้มีแปลงสาธติเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เสริมคุณภาพชีวติ เงินอุดหนุน เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ณ ทีท่ าการ อบต.ห้วยร่วม

และจัดให้มีแปลงสาธติเกษตร
15 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,184,400 เพือ่ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ จัดโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ฯ

เสริมคุณภาพชีวติ  ๘๘๙ ราย เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุฯ จ านวน ๘๘๙ ราย
16 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 1,459,200 เพือ่ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ จัดโครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ ฯ

เสริมคุณภาพชีวติ  ๑๕๒ ราย เบีย้ยังชีพผู้พิการ ฯ จ านวน ๑๕๒ ราย 
เงินอุดหนุน

11

8 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

9

เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์

13

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางการเกษตร

10

ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว

14

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อม
ไถปรับเกล่ีย บริเวณบ้านนางระเบียบ -บ้านนาง
เพลิน หมู่ที ่6

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อม
ไถปรับเกล่ีย บริเวณสระหลวงหมู่ที ่7 - ที่
นานายบุญธรรม ขุนพานิช

โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนายด า 
ราชคฤห์  หมู่ที ่5

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อม
ไถปรับเกล่ีย บริเวณนานายน้อย - นานายมานิย์
 หมู่ที ่3

โครงการ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
17 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน 36,000 เพือ่ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ จัดโครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ

คุณภาพชีวติ จ านวน ๖ ราย เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ จ านวน ๖ ราย
18 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิด เงินรายได้และ 30,000 เพือ่แบ่งเบาภาระทางการเงิน จ้างนักเรียน และนักศึกษาท างาน

คุณภาพชีวติ ภาคเรียน เงินอุดหนุน ส าหรับนักเรียนและป้องกันการ ทีอ่บต.ห้วยร่วม ในช่วงปิดภาคเรียน
มั่วสุมยาเสพติด

19 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เงินรายได้และ 30,000 เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการทีดี่ให้แก่ จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.
คุณภาพชีวติ เงินอุดหนุน เด็กเล็กก่อนวยัเรียนที ่ศพด. ต าบลห้วยร่วม

อบต.ห้วยร่วม
20 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการเงินอุดหนุนของกิงกาชาดอ าเภอ เงินรายได้และ 5,000 เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของอ าเภอ

คุณภาพชีวติ หนองบัว เงินอุดหนุน อ าเภอหนองบัวทีเ่สนอโครงการ หนองบัวทีเ่สนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุน

21 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ เงินรายได้และ 300,000 เพือ่สนับสนุนโครงการบ้านท้อง สนับสนุนการโครงการบ้านท้องถิ่น-
คุณภาพชีวติ องค์ราชัน เงินอุดหนุน ถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

22 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการอาหารเสริม (นม) เงินรายได้และ 418,600 เพือ่จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 2 แห่ง
คุณภาพชีวติ เงินอุดหนุน นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวยัเรียน

ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
23 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั 608,000 เพือ่จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับ อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวนัให้แก่

คุณภาพชีวติ โรงเรียนชุมชนวดัห้วยร่วม (สังกัด สพฐ) เงินอุดหนุน นักเรียนในโรงเรียน ในเขต โรงเรียนชุมชนวดัห้วยร่วม
อบต.ห้วร่วม

24 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั 88,000 เพือ่จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับ อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวนัให้แก่
คุณภาพชีวติ โรงเรียนเกาะแก้วสมัคคี (สังกัดสพฐ) เงินอุดหนุน นักเรียนในโรงเรียน ในเขต โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี

อบต.ห้วร่วม

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
25 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เงินรายได้และ 41,000 ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้รับ จัดให้มีหนังสือพิมพ์บริการประชาชน ณ ศาลา

คุณภาพชีวติ ต าบลห้วยร่วม เงินอุดหนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่
26 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารของ เงินอุดหนุน 369,600 เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารของ สนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายบริหารของสถาน

คุณภาพชีวติ สถานศึกษา สถานศึกษา (ศพด. 2 แห่ง) ศึกษา (ศพด. 2 แห่ง)
27 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการควบคุมโรคสัตวติ์ดคน เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพชีวติ เงินอุดหนุน ติดคน โรคสัตวติ์ดคน
28 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เงินรายได้และ 10,000 เพือ่ป้องกันและควบคุมการแพร่ ณรงค์และป้องกันโรคติดต่อและโรค

คุณภาพชีวติ และโรคระบาดต่างๆ เงินอุดหนุน ระบาดต่างๆในเขตต าบลห้วยร่วม ระบาดต่างๆ
29 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินรายได้และ 80,000 เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

คุณภาพชีวติ ระดับท้องถิ่น เงินอุดหนุน ของศูนย์สาธารณสุขฯให้มี สุขภาพเพือ่สมทบการด าเนินการ และ
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯ

30 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการแข่งขันกีฬา/ร่วมแข่งขันกีฬา เงินรายได้และ 80,000 เพือ่ส่งเสริมโครงการแข่งขันกีฬา สนับสนุนการด าเนินงาน และร่วม
คุณภาพชีวติ กับหน่วยงานต่างๆ เงินอุดหนุน กับหน่วยงานต่างๆ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ

31 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการจัดต้ังนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เงินรายได้และ 250,000 เพือ่ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา
คุณภาพชีวติ  ประเพณี ''สิรินธรคัพ" เงินอุดหนุน ''สิรินธรคัพ" ประเพณี''สิรินธรคัพ"

32 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการแข่งขันกีฬาห้วยร่วมคัพ เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาห้วย- จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา
คุณภาพชีวติ เงินอุดหนุน ร่วมคัพ ห้วยร่วมคัพ

33 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี เงินรายได้และ 35,000 เพือ่ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีคร้ังที ่35 
คุณภาพชีวติ 'สิรินธรคัพ" (อุดหนุน งปม. อ าเภอหนองบัว) เงินอุดหนุน ''สิรินธรคัพ" ภายในเดือนกุมภาพันธ์

34 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีบ้านจิกใหญ่ เงินรายได้และ 10,000 เพือ่ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
คุณภาพชีวติ (อุดหนุนงบประมาณ คณะกรรมการ หมู่บ้าน เงินอุดหนุน ประเพณีบ้านจิกใหญ่ บ้านจิกใหญ่ ปี 2560

หมู่ที ่8)

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
35 ด้านการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี จัดงาน/กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ต าบลห้วยร่วม เงินอุดหนุน สงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป เช่น รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และการ
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน แสดงการละเล่นต่างๆ ฯลฯ

36 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ เงินรายได้และ 20,000 เพือ่ใช้ในงานป้องกัน ของ อบต. จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ส าหรับใช้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เงินอุดหนุน ห้วยร่วม. ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานป้องกัน และบรรเทา

อบต.ห้วยร่วม  สาธารณภัยของอบต.ห้วยร่วม
37 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทาง เงินรายได้และ 30,000 เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดให้มีด่านชุมชนบริการประชาชนในช่วงเทศ

และการรักษาความสงบเรียบร้อย ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เงินอุดหนุน ทีถู่กต้องเกี่ยวกับกฎจราจร กาลสงกรานต์และปีใหม่
แก่ประชาชน

38 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายา จ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพือ่จัดกิจกรรม
ยาเสพติด เสพติด (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ เงินอุดหนุน เสพติดฯ โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไข

หนองบัว) ปัญหายาเสพติด
39 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เงินรายได้และ 20,000 เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายา จัดอบรม/จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติด ยาเสพติด เงินอุดหนุน เสพติดในต าบลห้วยร่วม ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ทีสี่เขียว เงินรายได้และ 20,000 เพือ่พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร จัดอบรมอาสาสมัครปลูกต้นไม้

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ เพือ่ลดภาวะโลกร้อน เงินอุดหนุน โครงการปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ที่ เพิม่พืน้ทีสี่เขียว
สีเขียว

41 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เงินรายได้และ 10,000 เพือ่พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เงินอุดหนุน โครงการปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ทีสี่เขียว สีเขียว

42 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เงินรายได้และ 10,000 เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เงินอุดหนุน การจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
43 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เงินรายได้และ 20,000 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพือ่จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านเพือ่จัดท าแผน

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการจัดท าแผนชุมชน เงินอุดหนุน ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
44 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เงินรายได้และ 50,000 เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านในเขต

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ เงินอุดหนุน ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ห้วยร่วม และเวทีประชาคม
ของอบต.ห้วยร่วม ต าบลเพือ่รับทราบปัญหาฯ

45 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล เงินรายได้และ 50,000 เพือ่จัดให้มีจุดบริการประชาชน จัดให้มีจุดบริการประชาชนประจ าปี
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ เคล่ือนที่ เงินอุดหนุน และอ านวยความสะดวกประชาชน ในหมู่บ้าน/โซนหมู่บ้านทีก่ าหนด

46 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เงินรายได้และ 150,000 เพือ่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานส าหรับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง และ เงินอุดหนุน ให้แก่ข้าราชการการเมืองและข้าราช- คณะผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนต าบล และ

ข้าราชการการเมือง การประจ าตลอดจนลูกจ้าง พนักงานจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยร่วม
47 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการฝึกอบรมดูงานเพิม่ประสิทธภิาพ เงินรายได้และ 150,000 เพือ่พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ และการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น และ เงินอุดหนุน ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้น า ส าหรับคณะผู้บริหาร 
บุคลากรท้องถิ่น ท้องที่

48 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการจัดซ้ือวสัดุครุภัณท์เพือ่ใช้ เงินรายได้และ 300,000 เพือ่ใช้ส าหรับปฏิบัติราชการ จัดซ้ือวสัดุครุภัณท์เพือ่ใช้ส าหรับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส าหรับปฏิบัติราชการ เงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการ

49 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี และทะเบียน เงินรายได้และ 450,000 เพือ่พัฒนาฐานรายได้ของ อบต. จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ทรัพย์สิน เงินอุดหนุน และเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บ ของ อบต.ห้วยร่วม

รายได้ให้ดียิ่งขึ้น
50 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพศูนย์รวมข้อมูล เงินรายได้และ 120,000 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพศูนย์รวม จัดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง และศูนย์บริการ เงินอุดหนุน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ้ือ การจ้างระดับอ าเภอ จ านวน 1 แห่ง
ข้อมูลท้องถิ่นของหน่วยบริหารราชการ หรือการจ้างฯ
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

51 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการส ารวจประเมินความพึงพอใจ เงินรายได้และ 20,000 เพือ่ให้ประชาชนประเมินความ จัดท าโครงการส ารวจประเมินความ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ในการใช้บริการของประชาชน เงินอุดหนุน พึงพอใจในการใช้บริการของ พึงพอใจในการใช้บริการของ

ประชาชน ประชาชน
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม มีดังน้ี
ล าดับ แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ ข้อบัญญัติ
52 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการกิจกรรมงานเฉลิมพระชนม เงินรายได้และ 4,000 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต จัดอบรม/จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรม

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีอุดหนุนที่ เงินอุดหนุน ส านึกความเป็นชาติร่วมกัน งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
ท าการปกครองอ าเภอหนองบัว มีความตระหนักและส านึกใน มหาราชินีอุดหนุนทีท่ าการปกครอง

พระมหากรุณาธคุิณของสถาบัน อ าเภอหนองบัว

พระมหากษัตริย์
53 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา เงินรายได้และ 4,000 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต จัดอบรม/จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรม

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕  ธนัวาคม เงินอุดหนุน ส านึกความเป็นชาติร่วมกัน งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม
 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหนองบบัว) มีความตระหนักและส านึกใน อุดหนุนทีท่ าการปกครอง

พระมหากรุณาธคุิณฯ อ าเภอหนองบัว
54 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการการปกป้องสถาบันส าคัญ เงินรายได้และ 10,000 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต จัดโครงการเกี่ยวปกป้องสถาบัน

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ของชาติ เงินอุดหนุน ส านึกและตะหนักความเป็นชาติ ส าคัญของชาติ
ร่วมกันปกป้องสถาบันฯ

55 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมปกป้องสถาบัน เงินรายได้และ 10,000 เพือ่ส่งเสริมการขับเคล่ือนกิจกรรม อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนกิจกรรม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหนองบัว) เงินอุดหนุน ปกป้องสถาบัน อุดหนุนทีท่ าการ ปกป้องสถาบันทีท่ าการปกครอง

ปกครองอ าเภอหนองบัว อ าเภอหนองบัว
56 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ โครงการจัดการเลือกต้ัง เงินรายได้และ 300,000 เพือ่จัดให้มีการเลือกต้ัง ผู้บริหาร จัดให้มีการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถิ่น/

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ เงินอุดหนุน ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
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