
ประกาศ อบต.หลบุเลา

เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภาทอ้งถิน่

 คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ 

และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ ภายในเดอืน

ธันวาคมของทุกปี

     ดงันัน้เพื่อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  ขอ้ 30(5) อบต.หลบุเลา  จงึขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใช ้

จา่ย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 มา 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการ อบต.หลบุเลา ดงันี้

ก. วสิยัทศัน์

ต าบลคนด ี มั่งมผีลผลติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  ส าเนยีงชวนฟัง  ผึง้รอ้ยรังชวนมอง ถ ้าเสีย่งของแหลง่ต านาน?

ข. พนัธกจิ

พันธกจิหลกัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลบุเลา

พันธกจิที ่๑.  สง่เสรมิและรณรงคป้์องกันดา้นสขุภาพอนามัยใหแ้ข็งแรง สขุภาพดถีว้นหนา้

พันธกจิที ่๒.  สง่เสรมิปลกูจติส านกึดา้นคณุธรรม  จรยิธรรม  เกีย่วกับโบราณสถานทีม่อียู่ในสงัคมใหรู้ส้กึเกดิ   

                 ความหวงแหน ขนบธรรมเนยีมประเพณี

พันธกจิที ่๓. สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยในชมุชน

พันธกจิที ่๔. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในพื้นที ่ เพื่อความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

 พัฒนาดา้นพื้นฐานการสญัจรไปมาใหม้คีวามสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

พันธกจิที ่๕.  ใหม้นี ้าเพื่อการอปุโภค  บรโิภคและเพื่อการประกอบอาชพีทางการเกษตร

พันธกจิที ่๖.  ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้นและเพื่อการประกอบอาชพีทางการเกษตร

พันธกจิที ่๗.  ดแูลผูส้งูอายุและผู ้พกิาร

พันธกจิที ่๘.  สง่เสรมิ  สนับสนุนการปฏริปูการศกึษา  ใหทั้นสมัยตอ่เทคโนโลยปัีจจบุนั

พันธกจิที ่๙.  สง่เสรมิการประกอบอาชพีทางการเกษตร

พันธกจิที ่๑๐. สง่เสรมิการรณรงคใ์หป้ระชาชนมจีติส านกึอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และฟ้ืนป่าเสือ่มโทรม  สิง่แวดลอ้ม

และสถานทีท่่องเทีย่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว ้5 ยุทธศาสตร ์ดงันี้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม

   1. พัฒนาระบบการรับรูข้อ้มลูขา่วสารทีทั่นสมัย

   2. พัฒนาคนและสง่เสรมิการศกึษาอย่างท่ัวถงึ

   3. พัฒนาและสง่เสรมิศาสนาและวฒันธรรม

   4. เสรมิสรา้งสมรรถนะชมุชนเขม้แข็ง

   5. สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

   6. พัฒนาและสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน

   1. กอ่สรา้ง ปรับปรงุ บ ารงุ รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า

   2. พัฒนาระบบไฟฟ้า

   3. พัฒนาระบบการสือ่สาร

   4. พัฒนาแหลง่น ้าเพื่อการอปุโภคบรโิภค

   5. พัฒนาแหลง่น ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

   1. พัฒนาศกัยภาพการเกษตรเพื่อเพิม่ผลผลติ

   2. พัฒนาแหลง่ทีด่นิท ากนิ

   3. พัฒนาและสง่เสรมิอาชพีแกป่ระชาชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

   1. สง่เสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืง การบรหิาร

   1. สง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพการบรหิารและบคุลากรบรหิารสว่นต าบลหลบุเลา

   2. สง่เสรมิการบรกิารงานตามหลกัธรรมมาภบิาล

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยแ์ละสงัคม

45 8,198,900.00 45 8,273,000.00 45 8,183,000.00

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน

55 51,578,700.00 32 41,950,000.00 32 41,950,000.00

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาเศรษฐกจิและ

การท่องเทีย่ว

7 1,130,000.00 7 1,150,000.00 7 1,150,000.00

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาทรัยพกร

ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

5 650,000.00 5 650,000.00 5 650,000.00

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาการเมอืง การ

บรหิาร

14 5,175,000.00 15 5,580,000.00 15 5,580,000.00

รวม 126 66,732,600.00 104 57,603,000.00 104 57,513,000.00

    อบต.หลบุเลา ไดจั้ดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตาม

กระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุ

กรรมการชมุชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพื้นที ่กอ่นน ามาจัดท า

โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   อบต.หลบุเลา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมือ่วนัที ่DATE1 โดยไดก้ าหนด

โครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)

ง. กำรวำงแผน

ยทุธศำสตร์
2560 2561 2562

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 10 20 30 40 50 60

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

    

    

    

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

    

    

    

ยทุธศำสตร์ โครงกำร
งบประมำณ

ตำมขอ้บญัญตั ิ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม 15 6,537,000.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 27 7,480,700.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 2 70,000.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1 150,000.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืง การบรหิาร 7 2,275,000.00

รวม 52 16,512,700.00

      ผูบ้รหิาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่15/09/2559 โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยู่ในขอ้บญัญัติ

งบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 16,512,700.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี ้       

จ. กำรจดัท ำงบประมำณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 5 10 15 20 25 30

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

โครงกำร

โครงการ

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

งบประมำณ
ตำมขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.หลบุเลา  มดีังนี ้
 

       

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่
ทีม่า 
งบปร
ะมา
ณ 

งบตามขอ้บญั
ญตั ิ

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณจัดงาน
กฬีาตา้นยาเสพตดิ 

  300,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหป้ร
ะชาชนพืน้ทีม่สีขุ
ภาพแขง็แรงและ

หา่งไกลยาเสพติ
ด 

อดุหนุนการแขง่ขั
นกฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ ต.หลบุเลา 

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการสนับสนุน
การจัดตัง้จดุตรวจ 
จดุสกัดชว่งเทศกา

ลประจ าปี 

  10,000.00 เพือ่ลดการเกดิอุ
บัตเิหตบุนทอ้งถ
นนในชว่งเทศกา

ล 

จัดตัง้จดุตรวจ  
จดุสกัด จ านวน  3  

จดุ 

3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท

รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการสนับสนุน

วัสดอุปุกรณ์ทางก
ารศกึษาศนูยพั์ฒน
าเด็กเล็กและครุภั

ณฑต์า่งๆ 

  250,000.00 เพือ่สนับสนุนสือ่

การเรยีนการสอน
และพัฒนาการเรี
ยนรูข้องเด็กเล็กก่

อนวัยเรยีน 

ศพด.ทัง้ 3 แหง่ 

4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการรณรงคป้์
องกันไขเ้ลอืดออก 

  200,000.00 เพือ่ป้องกันและค
วบคมุโรคไขเ้ลอื
ดออกทีเ่กดิจากยุ

งลาย 

ประชาชนในเขต 
อบต.หลบุเลา 

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการรณงคฉ์ดี
วัคซนีป้องกันโรค

พษิสนัุขบา้ 

  50,000.00 เพือ่พืน้ทีต่ าบลห
ลบุเลาปลอดโรค
พษิสนัุขบา้และค
วบคมุการเกดิประ
ชากรสนัุขและแม

ว 

ประชาชนหมูท่ ี1-
15 

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

 
โครงการสมทบกอ
งทนุหลักประกนัสุ
ขภาพถว้นหนา้ 

  120,000.00 เพือ่แกไ้ขปัญหา
สขุภาพของประช
าชนในพืน้ที ่

สมทบงบประมาณ
กองทนุ  สปสช. 

7 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการอดุหนุนกิ
จกรรมของสภาวัฒ
นธรรมต าบลหลบุเ

ลา 

  310,000.00 เพือ่อดุหนุนและส
นับสนุนกจิกรรมท
างดา้นวัฒนธรรม
ในพืน้ทีต่ าบลหลุ

บเลา 

สภาวัฒนธรรมต า
บลไดรั้บการอดุห
นุนการจัดกจิกรรม

ตา่งๆ 

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการอดุหนุน
ส าหรับอาหารเสรมิ
(นม)ใหก้ับนักเรยีน
ในศนูยพั์ฒนาเด็กเ

ล็ก 

  300,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี
อาหารเสรมิ(นม)เ
พยีงพอและมโีภช

นาการทีด่ ี

ศพด.ทัง้ 3 แหง่ 

9 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการอดุหนุน
ส าหรับอาหารกลา
งวันใหก้ับศนูยพั์ฒ

นาเด็กเล็ก 

  735,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี
อาหารกลางวันเพี
ยงพอและทั่วถงึมี
โภชนการทีด่ ี

ศพด.ทัง้ 3 แหง่ 

10 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการอดุหนุน
ส าหรับอาหารเสรมิ
(นม)ใหก้ับนักเรยีน

ในสังกดั สพฐ. 3 
โรงเรยีน 

  1,342,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี
อาหารเสรมิ(นม)เ
พยีงพอและมโีภช

นาการทีด่ ี

นักเรยีนในสงักัด 
สพฐ. ทัง้ 3 แหง่ 



11 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการอดุหนุนอ
าหารกลางวันใหก้ั
บโรงเรยีนในสงักัด 
สพฐ. 3 โรงเรยีน 

  2,800,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี
อาหารกลางวันเพี
ยงพอและทั่วถงึมี
โภชนาการทีด่ ี

โรงเรยีนในสังกดั 
สพฐ. ทัง้ 3 แหง่ 

12 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการจัดกจิกรร
มพธิกีารทางศาสน
า รัฐพธิ ีประเพณี 
วันส าคัญตา่งๆ 

  40,000.00 เพือ่ใหก้ารด าเนนิ
งานตามกจิกรรม 
พธิกีารวันส าคญัต่

างๆ 

พธิการ 
วันส าคัญตา่งๆ 
ตลอดทัง้ปี เชน่ 
ประเพณสีงกรานต ์
งานแหง่เทยีน 
เขา้พรรษา ฯลฯ 

13 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการสนับสนุน
กองทนุแม ่

  20,000.00 เพือ่สนับสนุนกจิก
รรมตามแผนปฏบั
ตกิารเครอืขา่ยกอ

งทนุแม ่

สนับสนุนกองทนุแ
ม ่หมูท่ี ่8.14 

14 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการแขง่ขนักี
ฬาเพอืสขุภาพ(ศ

พด.) 

  30,000.00 เพอืใ่หเ้ด็กเล็กได ้
ออกก าลังกายส
ม า่เสมอเหมาะสม
กับวัย ไดเ้รยีนรู ้
การรูเ้เพรู้ช้นะ 

รูอ้ภัย 
และเป็นการเชือ่ม
ความสัมพันธร์ะห
วา่ง ศพด.ในเขค 
ต าบลหลบุเลา 

จักการแขง่ขันกฬีา 
ศพด. ทัง้ 3 แหง่ 

15 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัพยากรมนุษยแ์ละสังค
ม 

โครงการแขง่ขนักี
ฬาสานความสัมพั
นธอ์ าเภอภพูาน 

  30,000.00 เพือ่สง่เสรมิการอ
อกก าลังกายและ
ท าใหเ้กดิความส

ามัคค ี
การมสีว่นร่วมระห

วา่ง อปท. 

4 อปท. 

16 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง/
ซอ่มแซม/ขยายไ
หลท่าง ถนน 

คสล.ภายในหมูบ่า้
นและระหวา่งหมูบ่ ้

าน 

  1,800,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามปลอดภัยใ
นการใชถ้นนสญัจ

รไปมา 

กอ่สรา้ง/ซอ่มแซม
/ขยายไหลท่าง 
ถนน คสล. ม.1-

15 

17 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง/
ขยาย/ตอ่เตมิรอ่งร

ะบายน ้าพรอ้มฝาปิ
ดและทอ่ระบายน ้า
สีแ่ยกภายในหมูบ่า้

น 

  188,000.00 เพือ่ป้องกันการกั
ดเซาะของน ้าท าใ

หถ้นนช ารุดเสยีห
าย 

กอ่สรา้ง/ขยาย/ต่
อเตมิร่องระบายน ้า

พรอ้มฝาปิดและท่
อระบายน ้าสีแ่ยก 

18 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง/
ตอ่เตมิรัว้ศนูยพั์ฒ
นาเด็กเล็กบา้นจัด

ระเบยีบพรอ้มป้าย
ชือ่ 

  264,000.00 เพือ่ป้องกันอนัตร
ายทีจ่ะเกดิข ึน้กับ
เด็กนักเรยีนในศนู

ยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

การกอ่สรา้ง/ตอ่เต ิ
มรัว้ศนูยพั์ฒนาเด็
กเล็กบา้นจัดระเบี

ยบพรอ้มป้ายชือ่ 

19 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง/
ซอ่มแซม/ตอ่เตมิ
บา้นผูย้ากไร ้

  100,000.00 เพือ่แกไ้ขปัญหา
ความเดอืนรอ้นข
องประชาชนผูย้า
กไรแ้ละผูด้อ้ยโอ

กาส 

การกอ่สรา้ง/ซอ่ม
แซม/ตอ่เตมิบา้นผู ้

ยากไร ้

20 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 68 หนา้ 
0.15 เมตร หมูท่ี ่4 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืนรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ
รไปมาและขนถ่า

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 



ยสนิคา้ทางการเก
ษตร 

21 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 3 
เมตร ยาว90 หนา 

0.15 หมูท่ี ่1 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืนรอ้นของประ
ชาชนใหส้ญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.  

22 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 3 

เมตร ยาว 90 หนา 
0.15 หมูท่ี ่10 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืนรอ้นและการ

สัญจรไปมาสะดว
กปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

23 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 3 
เมตร  ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หมูท่ี ่2 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นประชาช
นในพืน้ทีส่ญัจรไ
ปมาไดส้ะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

24 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล. กวา้ง 3 
เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หมูท่ี ่12 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นประชาช
นไดรั้บความสะด
วกในการสัญจรไ

ปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

25 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ

ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ

นน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 68 
เมตร หนา0.15 

หมูท่ี ่11  

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ

เดอืดรอ้นและประ
ชาชนในพืน้ทีส่ัญ
จรไปมาไดส้ะดว

ก 

กอ่สรา้งถนน 

คสล.  

26 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว68 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี ่13 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญั

จรไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

27 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง4 
เมตร หนา 68เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หมูท่ี ่14 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนสัญจรไปมา
ไดรั้บความสะดว
กปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

28 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 68 หนา 
0.15 เมตร หมูท่ี ่3 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนสัญจรไปมา
ไดส้ะดวกปลอดภั

ย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.  

29 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 68 หนา 

0.15 หมูท่ี ่8 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนสัญจรไปมา
ไดส้ะดวกปลอดภั

ย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

30 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 68 หนา 

0.15 หมูท่ี ่9 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนในพืน้ทีไ่ดรั้
บความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 



31 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งร่
องระบายน ้า 

ขนาดกวา้ง0.50เม
ตรยาว 105เมตร 

ลกึ 0.40 
เมตรหมูท่ี ่15 

  188,000.00 เพือ่ระบายน ้าในช่

วงฤดฝูน 
กอ่สรา้งร่องระบาย

น ้า 

32 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นน คสล.กวา้ง 4 
เมตร  ยาว 68 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หมูท่ี ่7 

  150,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนสัญจรไปมา
ไดส้ะดวกและปล

อดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

33 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็กบา้นหลบุเลา

หมูท่ี ่2-
บา้นนอ้ยตาจ ีหมูท่ี ่

11 

เงนิส
ะสม 

238,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นและประ
ชาชนสัญจรไปมา

ไดส้ะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

34 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ

ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซม

บรูณะเสน้ทางคมน
าคมภายในต าบลห

ลบุเลา 

เงนิส

ะสม 

895,400.00 เพือ่ใหถ้นนลกูรัง

ในพืน้ทีต่ าบลหลุ
บเลาไดัรับการบรู
ณะซอ่มแซมใหส้
ามารถสัญจรไปม
าและไดรั้บความ
สะดวกในการขน
ถ่ายสนิคา้ทางกา

รเกษตร 

บรูณะซอ่มแซมถน

นในเขตพืน้ที ่
ต.หลบุเลา 

35 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็กบา้นกกแตห้มู่

ที ่7 

เงนิส
ะสม 

262,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ

รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

36 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ

หล็กบา้นหลม่หมูท่ี ่
5-

บา้นฮอ่งสมิหมูท่ี ่3 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 
0.15 เหมตร 

เงนิส
ะสม 

499,500.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ

ชาชนในการสัญจ
รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

37 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็กบา้นเสยีวพัฒ

นาหมูท่ี ่14 

เงนิส
ะสม 

232,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ

รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

38 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็กบา้นดา่นตงึห

มูท่ี ่4 

เงนิส
ะสม 

267,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ

รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.  

39 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซม
ถนนดนิลกูรังบา้น
ชลประทานหมูท่ี ่

13 

เงนิส
ะสม 

160,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืนรอ้นใหก้ับป
ระชาชนในสญัจร
ไปมาและขนถ่าย
สนิคา้ทางการเก

ษตร 

ซอ่มแซมถนนดนิ
ลกูรัง 

40 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซม
ถนนดนิบา้นหลบุเ

ลานาจา 
(สายหนองคอ้-
ถ ้าเสีย่งของ) 

เงนิส
ะสม 

87,800.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ
รไปมาและขนถ่า
ยสนิคา้ทางการเก

ซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นหลบุเลานาจา 
(สายหนองคอ้-
ถ ้าเสีย่งของ) 



ษตร 

41 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็ก บา้นหลบุเลา 
หมูท่ี ่1 จ านวน 3 

จดุ (1.) 
ซอยบา้นตาลา้น 
กวา้ง 2.8 เมตร 

ยาว 78 เมตร หนา 
.15(2) 

ซอยบา้นตาหลาย 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
57 หนา .15 เมตร 

(3) 

ซอยบา้นตามแหล
ม กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

เงนิส
ะสม 

250,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ

รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

42 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโ
ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถ
นนคอนกรตีเสรมิเ
หล็กบา้นฮอ่งสมิห

มูท่ี ่9  

เงนิส
ะสม 

249,000.00 เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประ
ชาชนในการสัญจ

รไปมา 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. 

43 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเ
ศรษฐกจิและการทอ่งเที่
ยว 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานของดเี

มอืงภพูาน 

  50,000.00 เพือ่ประชาชนได ้
มโีอกาสประชาสั

มพันธผ์ลผลติทา
งการเกษตร 

เกษตรกรกลุม่อาชี

พตา่งๆ 

44 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเ

ศรษฐกจิและการทอ่งเที่
ยว 

โครงการอบรมสง่เ

สรมิกลุม่อาชพีตา่ง
ๆ เชน่ เลีย้งไกด่ า 
เศรษฐกจิพอเพยีง 

  20,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนเ

รยีนรูอ้าชพีใหม ่

เกษตรกรหมูท่ี ่1-

15 

45 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท
รัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้ม 

โครงการรณรงคป์
ลกูป่า 

  150,000.00 เพอืใ่หป้ระชาชน
ไดต้ระหนักและเกิ
ดจตึส านกึตอ่การ

อนุรักษ์ป่า 
รูถ้งึประโยชนข์อง

ป่า 

ปลกูป่า 

46 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการจัดซือ้อปุ
กรณ์ส านักงาน 

ครุภัณฑ ์
เครือ่งใชส้ านักงาน
และกจิการสภาฯ 

  200,000.00 เพือ่ใหก้ารด าเนนิ
งานมคีวามสะดว

ก 
รวดเร็วและมปีระ
สทิธภิาพมากยิง่ขี้

น 

จัดซือ้เครือ่งใชส้ า
นักงาน 

47 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุ
คลากรใหม้คีวามรู ้
ความสามารถเพิม่

มากขึน้ 

  300,000.00 เพือ่ใหบ้คุลากรป
ฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ย่
างถูกตอ้งตามกฎ 
ระเบยีบตา่งๆ 

พนักงานสว่นต าบ
ล/ลกูจา้ง/ผูบ้รหิา

ร/ส.อบต. 

48 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการปรับปรุงภู
มทิัศน์ศนูยพั์ฒนาเ

ด็กเล็ก 

  30,000.00 เพือ่สรา้งบรรยาก
าศการเรยีนรูท้ ีด่มี ี
สภาพเเเวดลอ้ม/
ส ิง่ตา่งๆรอบตัวทีเ่
หมาะสม น่าด ู

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็
กทัง้ 3 แหง่ 



ยทุธศำสตร์ โครงกำร
กำรกอ่หนีผ้กูพนั/

ลงนำมในสญัญำ
โครงกำร

กำรเบกิจำ่ย

งบประมำณ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม

1 82,500.00 1 82,500.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน

23 3,866,000.00 22 3,681,000.00

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

การเมอืง การบรหิาร

3 720,000.00 3 707,800.00

รวม 27 4,668,500.00 26 4,471,300.00

ฉ. กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ

    อบต.หลบุเลา มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ  โดยไดม้กีารกอ่หนี้

ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 27 โครงการ  จ านวนเงนิ 4,668,500  บาท  มกีารเบกิจา่ยงบประมาณจ านวน 26 

โครงการ จ านวนเงนิ 4,471,300  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้

น่าอยู ่น่าเรยีน 

49 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการจัดเวทปีร
ะชาคม 

  50,000.00 เพือ่หาขอ้มลูในก
ารจัดท าแผนพัฒ

นาประจ าปี 

จัดเวทปีระชาคม 

50 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการจัดซือ้ 
รถกูช้พีกูภั้ย 

พรอ้มเครือ่งมอื 

เครือ่งจักรกลหนัก
และยานพาหนะ 

ฯลฯ 

  1,000,000.00 เพือ่ใหบ้รกิารและ
แกไ้ขปัญหาดา้น
งานบรกิารฉุกเฉนิ 

จัดซือ้รถกูช้พึกูภั้ย 
ต.หลบุเลา  

51 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการจัดท าแผ
นทีภ่าษี 

  400,000.00 เพือ่เป็นการเพิม่ร
ายไดข้อง อบต. 
โดยสามารถจัดเก็

บภาษีตา่งๆ 

ไดอ้ยา่งครบถว้น 
ถูกตอ้งเป็นธรมแ
ละสะดวกรวดเร็ว 

ด าเนนิการจัดท าแ
ผนทีภ่าษีและทะเ
บยีนทรัพยส์นิใหค้
รอบคลมุพืน้ทีท่ัง้

หมดของ 
อบต.หลบุเลา 

52 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาก
ารเมอืง การบรหิาร 

โครงการกอ่สรา้งโ
รงจอดรถ 

อบต.หลบุเลา 

กวา้ง 9 เมตร ยาว 
24 เมตร สงู 3.50 
เมตร พืน้ที ่หนา้ 

0.15 เมตร 

  295,000.00 เพือ่ใชเ้ป็นสถาน
ทีจ่อดรถของพนั
กงานและผูม้ารับ

บรกิารใหเ้ป็นระเ
บยีบเรยีบรอ้ย 

กอ่สรา้งโรงจอดร
ถ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

ยทุธศาส

ตรก์าร

พัฒนา

ทรัพยาก

รมนุษย์

และ

สงัคม

45 8,198,900.00 15 6,537,000.00 1 82,500.00 1 82,500.00 1 82,500.00

ยทุธศาส

ตรก์าร

พัฒนา

โครงสรา้

งพืน้ฐาน

55 51,578,700.00 27 7,480,700.00 23 3,866,000.00 22 3,681,000.00 22 3,681,000.00

ยทุธศาส

ตรก์าร

พัฒนา

เศรษฐกิ

จและ

การ

ท่องเที่ย

ว

7 1,130,000.00 2 70,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ยทุธศาส

ตรก์าร

พัฒนา

ทรัย

พกร

ธรรมชาติ

และ

สิง่แวดล ้

อม

5 650,000.00 1 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ยทุธศาส

ตรก์าร

พัฒนา

การเมอืง

 การ

บรหิาร

14 5,175,000.00 7 2,275,000.00 3 720,000.00 3 707,800.00 1 30,000.00

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2560

อบต.หลบุเลำ

เบกิจำ่ย 100%
ยทุธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนนิกำร

ท ัง้หมด
อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 10 20 30 40 50 60

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

    

เบกิจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการด าเนนิการ

ทัง้หมด

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพกรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

    

เบกิจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการด าเนนิการ

ทัง้หมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. โครงการรณรงคป้์องกันไขเ้ลอืดออก

(ใสร่ปู)

2. โครงการกอ่สรา้ง/ตอ่เตมิรัว้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นจัดระเบยีบพรอ้มป้ายชือ่

(ใสร่ปู)

3. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 68 หนา้ 0.15 เมตร หมูท่ี ่4

(ใสร่ปู)

4. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว90 หนา 0.15 หมูท่ี ่1

(ใสร่ปู)

5. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว 90 หนา 0.15 หมูท่ี ่10

(ใสร่ปู)

6. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่2

(ใสร่ปู)

7. โครงการกอ่สรา้ง ถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่12

(ใสร่ปู)

8. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา0.15 หมูท่ี ่11

(ใสร่ปู)

9. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว68 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่13

(ใสร่ปู)

10. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง4 เมตร หนา 68เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่14

(ใสร่ปู)

11. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 68 หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่3

(ใสร่ปู)

12. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 68 หนา 0.15 หมูท่ี ่8

(ใสร่ปู)

13. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 68 หนา 0.15 หมูท่ี ่9

(ใสร่ปู)

14. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร  ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี ่7

(ใสร่ปู)

15. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นหลบุเลาหมูท่ี ่2-บา้นนอ้ยตาจ ีหมูท่ี ่11

(ใสร่ปู)

16. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นกกแตห้มูท่ี ่7

(ใสร่ปู)

17. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นหลม่หมูท่ี ่5-บา้นฮอ่งสมิหมูท่ี ่3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

180 เมตร หนา 0.15 เหมตร

(ใสร่ปู)

18. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นเสยีวพัฒนาหมูท่ี ่14

(ใสร่ปู)

19. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นดา่นตงึหมูท่ี ่4

(ใสร่ปู)

20. โครงการซอ่มแซมถนนดนิลกูรังบา้นชลประทานหมูท่ี ่13

(ใสร่ปู)

21. โครงการซอ่มแซมถนนดนิบา้นหลบุเลานาจา (สายหนองคอ้-ถ ้าเสีย่งของ)

(ใสร่ปู)

22. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นหลบุเลา หมูท่ี ่1 จ านวน 3 จดุ (1.) ซอยบา้นตา

ลา้น กวา้ง 2.8 เมตร ยาว 78 เมตร หนา .15(2) ซอยบา้นตาหลาย กวา้ง 3 เมตร ยาว 57 หนา .15 

เมตร (3) ซอยบา้นตามแหลม กวา้ง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ใสร่ปู)

23. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นฮอ่งสมิหมูท่ี ่9

(ใสร่ปู)

24. โครงการปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

(ใสร่ปู)

ช.ผลกำรด ำเนนิงำน

                 ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ  ปี  ในเขตพื้นที ่ โดยไดรั้บความรว่มมอื  การ

สง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ  ประสบผลส าเร็จ

ดว้ยด ี กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กลเ้คยีง  โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคญัดงันี้

    อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2560

นายก อบต.หลบุเลา

ขอ้มลู ณ 07/11/2560

    ทัง้นี ้ หากประชาชนทุกท่านหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอต

วามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอ อบต.หลบุเลา ทราบ  เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและ

ปรับปรงุการด าเนนิการ  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป


