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                                                                      บทที ่๓ 
                                             สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 
                                                                          ----------------------- 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน พ.ศ.๒๕๕7
ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงาน  โครงการ
และกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก  และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและที่
ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด  ไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  ท าให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  แต่ส่วนหนึ่ง
ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
                                                                  -                                      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากเกิดอุทกภัย ม.11         ใช้งบประมาณ     8,400      บาท 
 2. โครงการเหมาขุดทางระบายน้ าห้วยล าฉมวก  ม.6          ใช้งบประมาณ     8,690      บาท 
 3. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ าล้น ม.8                   ใช้งบประมาณ      7,600     บาท 
 4. โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.1๑             ใช้งบประมาณ   42,90๐     บาท 
 5. โครงการปรับพื้นที่บริเวณ อบต.หินโคน                       ใช้งบประมาณ    29,200     บาท 
 6. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ม.4          ใช้งบประมาณ   11,300     บาท 
 7. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสันฝาย ม.6    ใช้งบประมาณ    9,700      บาท 
 8. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ม.10               ใช้งบประมาณ    11,7๐๐     บาท 
          9. โครงการซ่อมแซมถนนดินเนื่องจากอุทกภัย ม.2             ใช้งบประมาณ   74,900      บาท   
          10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.1  ใช้งบประมาณ   415,000    บาท 
          ๑1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3           ใช้งบประมาณ    320,476   บาท 
          12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.4       ใช้งบประมาณ    300,000   บาท 
          13. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.หินโคน       ใช้งบประมาณ    493,000   บาท 
          14. อุดหนุนไฟฟ้าอ าเภอจักราช ใช้งบประมาณ 251,335.56 บาท 
          15. โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หินโคน ใช้งบประมาณ  199,500     บาท 
          16. โครงการซ่อมแซมถนนดินโนนโบสถ์-หนองบัวกลาง ม.2  ใช้งบประมาณ  96,400      บาท 
          17. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.8,ม.10  ใช้งบประมาณ   1,610       บาท 
          18. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5  ใช้งบประมาณ   2,500       บาท 
          19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8   ใช้งบประมาณ  13,400      บาท 

20. โครงการจ้างเหมาเกรดถนน ม.7   ใช้งบประมาณ  26,000      บาท 
21. โครงการจ้างเหมาจัดท าท่อระบายน้ า คสล.ม.2            ใช้งบประมาณ  47,000      บาท 
22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10                            ใช้งบประมาณ  359,000    บาท 
23. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน หมู่ที่ 8   ใช้งบประมาณ  386,500    บาท 
24. โครงการขุดสระน้ าที่ท าการ อบต.หินโคน  ใช้งบประมาณ   95,000     บาท 
24. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน ม.9  ใช้งบประมาณ  290,000    บาท 
25. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.3  ใช้งบประมาณ    19,960    บาท 

          26. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.10  ใช้งบประมาณ    25,800    บาท 
26. โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.10  ใช้งบประมาณ    15,000    บาท 
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27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11  ใช้งบประมาณ   710,000   บาท 
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1  ใช้งบประมาณ   104,000   บาท 
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5  ใช้งบประมาณ   104,000   บาท 
30. โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา พีวีซี ม.1  ใช้งบประมาณ     70,000   บาท 
31. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ม.1  ใช้งบประมาณ     76,000   บาท 
32. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ม.6  ใช้งบประมาณ     55,000   บาท 
33. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประปา ม.1   ใช้งบประมาณ     25,000   บาท 
34. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1-ม.3   ใช้งบประมาณ     99,000   บาท 
35. โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า คสล.ม.2   ใช้งบประมาณ     34,000   บาท 
36. โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า คสล.ม.10  ใช้งบประมาณ     13,000   บาท 
37. โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า คสล.ม.4  ใช้งบประมาณ     13,000   บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม                                                               
  1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         ใช้งบประมาณ  5,119,2๐๐  บาท 
  2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ                         ใช้งบประมาณ  1,632,500  บาท                                                 
   3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     ใช้งบประมาณ    ๑8,๐๐๐     บาท  
       4. โครงการวันผู้สูงอายุ อบต.หินโคน              ใช้งบประมาณ    ๑00,๐๐๐   บาท   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    1. โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง      ใช้งบประมาณ        2,70๐   บาท 
    2. จัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ใช้งบประมาณ  119,840   บาท 
    ๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ            ใช้งบประมาณ      30,๐๐๐   บาท 
    4. อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต ต าบลหินโคน ใช้งบประมาณ 2,048,000   บาท                                 
    5. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน 

    ในเขตต าบลหินโคน             ใช้งบประมาณ  94,589.38    บาท 
    6. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ใช้งบประมาณ ๑15,063.20  บาท 
     7. จัดหาวัสดุการศึกษา        ใช้งบประมาณ       27,279   บาท 
          8. โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้งบประมาณ    199,500   บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข   
     1. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน    ใช้งบประมาณ     ๑65,๐๐๐  บาท 
 2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใช้งบประมาณ       40,๐๐๐  บาท 
              และยาคุมก าเนิด 
           3. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกันและแก้ไข ใช้งบประมาณ      30,000   บาท 
               และแพร่ระบาดของโรค 
 4. โครงการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดและ ใช้งบประมาณ      19,250   บาท 
              โรคไม่ติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่      ใช้งบประมาณ     32,305    บาท 
     2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์    ใช้งบประมาณ     37,315    บาท 
     3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ใช้งบประมาณ     10,000    บาท 
          4. โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย        ใช้งบประมาณ     99,800    บาท 
              ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
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          5. กล้องวงจรปิด ใช้งบประมาณ     45,000    บาท 
          6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้งบประมาณ     48,000    บาท 
          7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  ใช้งบประมาณ     10,000    บาท 
              และบุคคลในครอบครัว 
          8. โครงการเกิดเหตุภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ใช้งบประมาณ     12,500    บาท 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
     1. โครงการวันลอยกระทง        ใช้งบประมาณ    103,00๐   บาท 
           2. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ใช้งบประมาณ    29,85๐     บาท 
           3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น    ใช้งบประมาณ     99,395     บาท 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
     1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง              ใช้งบประมาณ 70,452.75    บาท 
     2. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน  ใช้งบประมาณ     5,400       บาท 
     3. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอจักราช    ใช้งบประมาณ     20,000     บาท      
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ       ใช้งบประมาณ       49,98๐   บาท 
ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11        ใช้งบประมาณ       75,๐๐๐   บาท 
2. อุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้งบประมาณ       50,000  บาท 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงาน 
๑. โครงฝึกอบรมสร้างฐานอาชีพท าถ่านอัดแท่ง    ใช้งบประมาณ       40,000   บาท 
 

   
 
 
 


