
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
******************************************* 

     

                             ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามแล ะประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา ดังนี้   

                    ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
                         "ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นชีวิตแบบพอเพียง" 
                     

                    ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
     
                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                     1. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

                     2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
                     3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     4. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                     5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



                   ง. การวางแผน 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ต่อไป  
                    องค์การบริหารส่วนตำตำบลหลุบคา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 45 17,607,056.00 49 18,031,186.00 52 17,865,993.00 60 19,470,993.00 60 19,610,993.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 15 1,150,000.00 14 1,000,000.00 15 1,050,000.00 18 1,400,000.00 17 1,200,000.00 

การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 1,490,000.00 13 2,040,000.00 14 2,101,000.00 15 2,240,000.00 14 2,140,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 20 2,380,000.00 22 4,575,000.00 28 5,565,000.00 28 4,115,000.00 27 3,515,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 59 14,230,000.00 81 25,330,000.00 300 120,155,600.00 346 151,008,000.00 257 85,148,000.00 

รวม 150 36,857,056.00 179 50,976,186.00 409 146,737,593.00 467 178,233,993.00 375 111,613,993.00 
 

                     

                     จ. การจัดทำงบประมาณ 
                ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 
3,218,185 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 22 1,954,875.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 1 10,000.00 

การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 24,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 475,310.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 754,000.00 

รวม 41 3,218,185.00 
 



                     
                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพกั สายด้านข้างวัด
แถวอรัญญา 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันของขยะและการระบายน้ำในหมู่บา้น โครงการ 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ภายในหมู่บ้านจาก
หน้าบ้านนายบุญเพ็ง-บ้านนายกร หมู่ที่ 10 

154,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกการบำบัดน้ำเสีย  
-กวา้ง .30 ม.ยาว 150 
เมตร ลึก 0.30 ม. 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็กบ้านโนน
ศิลา สายจากบา้นนายศักดิ์ดา-นานายบวัผัน กำเนิด
ศรี หมู่ที่ 4 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชพีและการลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บ้านนายบัวผัน กำเนิดศรี-นานายสวัสดิ ์หมู่ที่ 4 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชพีและการลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลตกิภายในหมู่บ้านภูดิน 
หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายบญุเฮียง-ร้านค้าไป
โรงเรียน 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชพีและการลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกร่องพูนดินบ้านเหลา่เกษตร หมู่ที่ 6 สาย
หน้าโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร-ผา่นนานางพิมร
ดา-นานายบุญส่ง 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชพีและการลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 2,500เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  

7.  

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพใหห้ลากหลาย
ทางการเกษตร หลกัสูตร การส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มกีารพัฒนาอาชีพและเพิ่มการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  โครงการ 

8.  
การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ำ รักปา่ รักษาแผ่นดิน 4,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลหลุบคาและตระหนกัแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน อนุรักษ์ทรพยากรป่าไม้  

โครงการ 



9.  
การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหลุบคา ร่วมใจ รักษาคลองสวย น้ำในทุกคู
คลอง 

10,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร เพื่อรณรงค์และรักษาความสะอาดแหลง่น้ำธรรมชาติและบำบัดน้ำเสีย  โครงการ 

10.  
การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชมุชน 10,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนและชุมชนตระหนักในการลดการผลิต
ขยะการคัดแยกขยะมูลฝอย และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

ประชาชนในตำบลหลุบ
คา 

11.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป  222,310.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนทราบถึงสิทธิ ์หน้าทีแ่ละการมีส่วนร่วม
ในทางการเมือง เลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ  

โครงการ 

12.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา  

โครงการ 

13.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดทำแผนที่ชำระภาษี  โครงการ 

14.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อโครงการศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการ 

15.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กบับคุลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  โครงการ 

16.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ ฯ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งประจำ พนกังานจ้าง ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้สังเกตการณ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน  

โครงการ 

17.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การ
บริการบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

8,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้การดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  โครงการ 

18.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.สร้างความปองดอง 2. สร้างความสามัคคี 3. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  โครงการ 

19.  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในสำนักงาน 
อบต.หลุบคา 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนจะได้สะดวกในการใช้สถานที่  โครงการ 



20.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาสใน ศพด.อบต.หลุบคา 

230,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและดอ้ยโอกาสในเขตตำบลหลุบคา 
เด็กนักเรียนใน ศพด.
อบต.หลุบคา 

21.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลหลุบคา 

130,000.00 
สำนัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลหลุบคา โครงการ 

22.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการอบรมและรณรงค์ ป้องกันปราบปรามยา
เสพติด 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และรว่มป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด  โครงการ 

23.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กบัประชา ชนและบุคลากรของ อบต.  โครงการ 

24.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและชว่ย เหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำ(เสนอโดยหมู่ที่ 1 - 10) 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและชว่ยเหลอืผู้ประสบภัยทางน้ำให้เยาวชนในตำบลหลุบคา  โครงการ 

25.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนชว่งเทศกาล
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  โครงการ 

26.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝา่
นพลเรือน (อปพร.) 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กบัอปพร.  โครงการ 

27.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ 

35,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ  

โครงการ 

28.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

80,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ  โครงการ 

29.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

100,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หลุบคา  โครงการ 

30.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัิตธรรมบูรณาการค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมอย่างถูกต้อง 
เด็กและเยาวชนในเขต
ตำบลหลุบคา 



31.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาชนตำบล
หลุบคา 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหลุบคาได้ปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณอีันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในตำบลหลุบ
คา จำนวน 100 คน 

32.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการการจัดการเรียนการสอน (รายหัวสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา) 

25,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 
เด็กนักเรียนใน ศพด.
อบต.หลุบคา จำนวน 74 
คน 

33.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา 

624,875.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เด็กนักเรียนใน ศพด.
อบต.หลุบคา จำนวน 74 
คน 

34.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 5,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแมก่ับลูก 
เด็กนักเรียนใน ศพด.
อบต.หลุบคา จำนวน 74 
คน 

35.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจัดงานวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

3,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู 
เด็กนักเรียนใน ศพด.
อบต.หลุบคา จำนวน 74 
คน 

36.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลหลุบคา เด็กในเขตตำบลหลุบคา 

37.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 56,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.อบต.หลุบคา 

38.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 200,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 10 หมู่บ้าน 

39.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

130,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดบัชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมอืกับสาธารณภัย ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชว่ยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสัง่การ 

จิตอาสาภัยพบิัติ อบต.
หลุบคา 

40.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีไทย
ก้าวไกลยุคไทยแลนด์ 4.0 ตำบลหลบุคา 

140,000.00 
สำนัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตตำบลหลุบคา ให้รู้ทันยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0 
กลุ่มสตรีภายในตำบล
หลุบคา 

41.  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

โครงการอุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค" 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางธรณีวิทยา และให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวของ
จังหวัดชัยภูม ิ

ประชาชนในตำบลหลุบ
คา 

 



 

                    ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 
โครงการ จำนวนเงิน 1,115,185 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 812,967 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 3 454,324.00 3 454,324.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน     

การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 1 10,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 348,643.25 4 348,643.25 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

รวม 8 812,967.25 8 812,967.25 

 

                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบญัญตัิ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการหลุบคา ร่วมใจ รักษา
คลองสวย น้ำใสทุกคูคลอง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

2.  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

222,310.00 221,643.25 221,643.25 666.75 

3.  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชยัภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

4.  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(2) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและ
ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริการ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
ภายในสำนกังาน อบต.หลุบคา 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 



6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

(1) โครงการตั้งจุดตรวจ/บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

30,000.00 5,699.00 5,699.00 24,301.00 

7.  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) สำหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา 

624,875.00 348,625.00 348,625.00 276,250.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 

( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 60 19,610,993.00 22 1,954,875.00 3 454,324.00 3 454,324.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 17 1,200,000.00 1 10,000.00     

3.การพัฒนาด้านธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 14 2,140,000.00 3 24,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

4.การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 27 3,515,000.00 9 475,310.00 4 348,643.25 4 348,643.25 

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 257 85,148,000.00 6 754,000.00     

รวม 375 111,613,993.00 41 3,218,185.00 8 812,967.25 8 812,967.25 
 

                     
 



                     ช. ผลการดำเนินงาน 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  
 

                    ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 

 ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์
มือถือ email  

 นายประมวล สูงภเูขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 044056345- - - 
 

 นายกิตติพงษ์ ลอยครบุร ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 044056345- - - 
 

 นายสลติ หาญอาสา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 044056345- - - 
 

 นายมานิตย์ จันทนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 044056345- - - 
 

 นายเทพนรินทร์ เคนานันท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 044-056345- - - 
 

 นายเชิดพงษ์ นากร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 044-056345- - - 
 

 นายบุญเฮียง เพียรไทยสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ -- - - 
 

 นางสุมาลี คณุเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ -- - - 
 

 นายพงษ์ศักดิ์ เกิดมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ (กำนันตำบลหลุบคา) -- - - 
 

 นายชาญวิทย์ ดวงแสงจันทร ์ ผู้แทนภาคราชการ (เกษตรประจำตำบล
หลุบคา) 

-- - - 
 



 นายเทพ อุดม ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.โรงเรียนบา้นภูดิน
หินกอง) 

-- - - 
 

 นายณัฐพล เสี้ยวภูเขียว ผู้แทนภาคราชการ (กศน.ประจำตำบลหลบุ
คา) 

-- - - 
 

 นางชฎาพร อินทชัย ผู้แทนภาคราชการ (นักพัฒนาชุมชนประจำ
ตำบลหลุบคา) 

-- - - 
 

 นางสุพรม บุตรศร ี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 5 -- - - 
 

 นายวิวัฒน์ ดาวช่วย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 7 -- - - 
 

 นายจิ้ม ศรีนโรง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 6 -- - - 
 

 นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต.หลุบคา -- - - 
 

 นางฤทัยวรรณ เหล่าคนคา้ หัวหน้าสำนักปลัด -- - - 
 

 นายอัครินทร์ ผลสนอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- - - 
 

 นายเกชา พะนะลาภ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ -- - - 
 

 

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email  

 นายสง่า พงษ์สะพัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 -- - - 
 

 นายโกมลิ โชคบัณฑติย ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 -- - - 
 

 นายสมบรูณ์ ผลมาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 -- - - 
 



 นายสมาน ชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 (ผู้แทนประชาคม) -- - - 
 

 นายสมเกียรติ สาด ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 (ผู้แทนประชาคม) -- - - 
 

 ด.ต.ไพรวัลย์ น้อยเสนา หัวหน้าสายตรวจประจำตำบลหลบุคา -- - - 
 

 นายธวัชชัย ทองนำ ผอ.รพ.สต.หลุบคา (ผู้แทนหน่วยงาน) -- - - 
 

 นายบำรุง กมลฉตัรวรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 8 -- - - 
 

 นายสุรศักดิ์ มสีำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 8 -- - - 
 

 นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต.หลุบคา -- - - 
 

 นางฤทัยวรรณ เหล่าคนคา้ หัวหน้าสำนักปลัด -- - - 
 

 นายอัครินทร์ ผลสนอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- - - 
 

 นายเกชา พะนะลาภ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ -- - - 
 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
 

 นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต.หลุบคา -- - - 
 

 นางสาวมะลิวรรณ พานตะศร ี รองปลัด อบต.หลุบคา -- - - 
 

 นางจิรนันท์ นาชัยภูม ิ ผู้อำนวยการกองคลัง -- - - 
 

 นางอลิษา ศรีวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา -- - - 
 



 

 นางสาวชลนันท์ มาศศร ี ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม -- - - 
 

 นางนิลยา ภูดวง ผู้อำนวยการกองส่งเสรมิการเกษรต -- - - 
 

 นางฤทัยวรรณ เหล่าคนคา้ หัวหน้าสำนักปลัด -- - - 
 

 นายสง่า พงษ์สะพัง ผู้แทนประชาคม (ส.อบต.หมู่ 9) -- - - 
 

 นายสายฝน คนบุญ ผู้แทนประชาคม (ส.อบต.หมู่ 3) -- - - 
 

 นายภานุวัฒน์ พรรณขาม ผู้แทนประชาคม (ประธานสภา.อบต.) -- - - 
 

 นายอัครินทร์ ผลสนอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- - - 
 

 นายเกชา พะนะลาภ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ -- - - 
 

  
 

                    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคาทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                            

                            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน                                                             
                                               

                                            ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 
 
 

( นายประมวล  สูงภูเขียว ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 

 


