
     นางสง่า  พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561  ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2560   ถึงวันที ่ 30   กันยายน   2561   ตามนโยบายทีไ่ด้แถลง
     นโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
     2537 (แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 58/5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  นั้น

  ดังนั้น  จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้
     1. รายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมาณการ รายรับจริง ( คงเหลือ +-)
จ าแนกเป็นรายรับประเภทตา่ง  ๆ   ดงัน้ี

1. รายได้ภาษีอากร 223,000.00       231,044.00                8,044.00              

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 249,500.00       241,531.00                7,969.00              

3. รายได้จากทรัพย์สิน 400,000.00       251,107.62                148,892.38         

3. รายได้เบ็ดเตล็ด 100,000.00       138,040.00                38,040.00            

4. รายได้จากทุน 500 308.00                       192.00                

5. ภาษีจัดสรร 29,527,000.00  23,834,248.50           5,692,751.50       

6. เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,000,000.00  14,890,655.00           109,345.00         

45,500,000.00  39,586,934.12           5,913,065.88       

7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,208,000.00             
45,500,000.00 47,794,934.12          

1. รายจ่ายประจ า ประมาณการ รายจ่ายจริง ( คงเหลือ +-)
     1.1 รายจ่ายงบกลาง 8,010,951.00    7,734,711.00             276,240.00         

     1.2 หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,328,120.00    2,249,922.00             78,198.00            

     1.3 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 15,701,609.00  13,064,331.00           2,637,278.00       

     1.4 ค่าตอบแทน 2,042,008.00    633,770.00                1,378,238.00       

     1.5 ค่าใช้สอย 5,543,220.00    4,121,084.36             1,422,135.64       

     1.6 ค่าวัสดุ 2,790,692.00    2,454,496.76             336,195.24         

     1.7 ค่าสาธารณูปโภค 525,000.00       345,278.48                179,721.52         

     1.8 หมวดเงินอุดหนุน 3,291,000.00    3,181,095.87             
     1.11 เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,003,200.00    2,168,320.00             1,834,880.00       

45,500,000.00 36,046,988.60          9,453,011.40       

รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ

............................................................

              เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้า

รวมรายรับตามประมาณรายรับทัง้สิ้น

รวมรายรับทัง้สิ้น

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น

จ าแนกเป็นรายจ่ายประเภทตา่ง  ๆ   ดงัน้ี



2. รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา ประมาณการ รายจ่ายจริง ( คงเหลือ +-)
     2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,686,800.00    380,275.00                1,306,525.00       

     2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,868,400.00    2,864,800.00             3,600.00              

     2.3 รายจ่ายอื่น - - -
4,555,200.00   3,245,075.00            1,310,125.00  

4,555,200.00   2,345,075.00            1,310,125.00  

ประมาณการ รายจ่ายจริง ( คงเหลือ +-)
3. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค์) 12,860,700.00  8,208,000 4,653,500.00  

4. จ่ายขาดเงินสะสม 1,641,300.00    1,640,800.00             500.00            

5. เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,181,200.00    681,200.00                500,000.00     

     2. เงินทุนส ารองสะสม (ณ 30 กันยาย 2561) 12,775,622.81    

     3. เงินสะสม (ณ 30 กันยายน 2561) 5,408,235.32      

1. โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า จ านวน 5 จุด ภายในเขตรับผิดชอบต าบลหนองอ้อ งบประมาณ 125,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแคน บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่5 งบประมาณ 409,400 บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมหม้อแปลงแรงสูง บ้านค าหมากคูณ หมู่ที ่4 งบประมาณ 500,000 บาท
(ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที ่7 งบประมาณ 500,000 บาท (ไม่ได้ด าเนนิการงบประมาณไม่เข้า)

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองแวงฮี หมู่ที ่8 งบประมาณ 500,000 บาท (ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองแสง หมู่ที ่9 งบประมาณ 50,000 บาท (ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ 10 งบประมาณ 130,000 บาท (ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่5 งบประมาณ 70,000 บาท(ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่5  งบประมาณ  30,000  บาท(ไม่ได้ด าเนินการงบประมาณไม่เข้า)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิยาซาว่า บ้านหนองแสง หมู่ที ่9 งบประมาณ 409,400 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองไฮ บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที ่10 งบประมาณ 355,800 บาท
11. โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตรในเขต อบต.หนองอ้อ งบประมาณ 300,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรซอยร่วมใจพัฒนา (พ่อสาคร สวนเส) หมู่ที ่11 งบประมาณ 482,800 บาท
13. โครงการขุดลอกห้วยทรายตอนบน บ้านค าหมากคูณ หมู่ที ่4 งบประมาณ 300,000 บาท
รวมทัง้สิ้น 4,162,400 บาท    เบิกจ่าย 2,379,800 บาท   คงเหลือ 1,782,600  บาท

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิยาซาว่า หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแสง  งบประมาณ 122,600 บาท
(ทุนส ารองเงินสะสม)
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที ่8  งบประมาณ
353,200 บาท  (ทุนส ารองเงินสะสม)

งบประมาณทุนส ารองเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินโครงการพัฒนาต าบล ดงัน้ี

โดยมรีายละเอียดการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตามนโยบาย ดงัตอ่ไปน้ี

รวมทัง้สิ้น
รวมรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา

งบประมาณตามขอ้บัญญัต ิปี 2561



3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโอษฐ์สัตย์ บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที ่10 
งบระมาณ 205,600 บาท  (ทุนส ารองเงินสะสม)
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนองแสง-โนนทัน โดยการปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่6
งบประมาณ 500,000 บาท (ทุนส ารองเงินสะสม)  (ยกเลิกสัญญา)
รวมทัง้สิ้น 1,181,400 บาท เบิกจ่าย  681,200   บาท    คงเหลือ  500,000   บาท

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทะนาม บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที ่7
งบประมาณ  199,800 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
2. โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรซอยโป่งจิก-ห้วยหลวงใต้ บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่5
งบประมาณ 72,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเบ้า  บ้านค าหมากคูณ หมู่ที ่4 งบประมาณ 407,800 บาท
4. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสว่างอารมณ์ บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่5 งบประมาณ 125,100 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสมบูรณ์-โนนทัน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่6 
งบประมาณ 425,500 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญหนา บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที ่7 งบประมาณ 205,600 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองขี้เห็น บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที ่10 งบประมาณ 205,600 บาท
รวมทัง้สิ้น 1,641,300 บาท เบิกจ่าย 1,641,300 บาท     คงเหลือ   0   บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนส าราญ-หนองแสง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.174-03 
งบประมาณ 7,071,700 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอ้อใต้-บ้านโนนส าราญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.174-03
งบประมาณ 5,789,000 บาท
รวมทัง้สิ้น 12,860,700 บาท  เบิกจ่าย 8,208,000 บาท คงเหลือ 4,653,500 บาท (ไมไ่ดต้กเป็นเงินสะสม)

แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการประชาคมการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  งบประมาณ  10,000 บาท
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสุนัขและสัตว์เล้ียง  งบประมาณ  20,000  บาท
3. โครงการเปล่ียนขยะเป็นเงินเพือ่ลดปริมาขยะและปัญหาส่ิงแวดล้อม  งบประมาณ 40,000  บาท
4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ 40,000  บาท
รวมทัง้สิ้น 110,000 บาท  เบิกจ่าย  53,220   บาท   คงเหลือ 56,780  บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ  20,000  บาท
2. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า  งบประมาณ  50,000  บาท
3. โครงการยุติธรรมเคาะประตูสู่หมู่บ้านต าบลหนองอ้อ งบประมาณ 20,000 บาท
4. โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า  งบประมาณ 30,000  บาท
รวมทัง้สิ้น 120,000 บาท    เบิกจ่าย  93,505   บาท   คงเหลือ  26,495   บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นสาธารณสุข คุณภาพชวีิตและสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน



1. โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองอ้อ  งบประมาณ  30,000  บาท
2. โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  งบประมาณ  50,000  บาท
3. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน งบประมาณ 60,000  บาท
4. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน งบประมาณ  30,000  บาท
5 โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการเล้ียงไก่พันธุพ์ืน้เมือง บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที ่10 งบประมาณ 20,000 บาท
6. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดขอนขาว บ้านแสงบูรพา หมู่ที ่11 
งบประมาณ  20,000  บาท
7. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการยกระดับฝีมือการทอผ้าฝ้ายด้วน กี่ กระตุก บ้านแสงบูรพา หมู่ที ่11    
งบประมาณ  30,000 บาท
รวมทัง้สิ้น 170,000 บาท   เบิกจ่าย   101,530   บาท   คงเหลือ 68,469   บาท
แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  10,000  บาท
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
งบประมาณ  10,000  บาท
3. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองวัวซอตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน งบประมาณ  50,000  บาท
รวมทัง้สิ้น 70,000 บาท   เบิกจ่าย 63,000  บาท  คงเหลือ   7,000  บาท
ยุทธศาสตร์  3  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานดา้นการเกษตร
1. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  งบประมาณ  30,000  บาท
รวมทัง้สิ้น 30,000 บาท  เบิกจ่าย 15,390    บาท   คงเหลือ  14,610   บาท
ยุทธศาสาตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
1. โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  30,000  บาท
2. อาหารกลางวันให้แก่ ศพด.ในเขตพืน้ท่ี อบต.หนองอ้อ  งบประมาณ  686,000  บาท
3. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองอ้อ  งบประมาณ  291,200  บาท
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพืน้ท่ี อบต.หนองอ้อ งบประมาณ 742,560 บาท
5. อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.  งบประมาณ  1,428,000  บาท
6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 50,000  บาท
7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ค าหมากคูณ    งบประมาณ  100,000 บาท 

7.1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบประมาณ 40,000 บาท
7.2 โครงการเสริมสวยในโรงเรียนส่งเสริมการหารายได้เสริมสวยในโรงเรียน งบประมาณ 40,000 บาท

8. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองแสงตามโครงการเล้ียงหมู  งบประมาณ  80,000 บาท
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนส าราญ ตามโครงการจ้างบุคลากรสายงานสอน งบประมาณ 87,600 บาท
10. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  100,000  บาท
11.โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพืน้ฐานในสถานศึกษา  งบประมาณ 30,000 บาท
รวมทัง้สิ้น 3,705,360  บาท  เบิกจ่าย  2,909,   บาท  คงเหลือ 708,193  บาท



แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ  งบประมาณ 350,000  บาท
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  งบประมาณ  20,000  บาท
4. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  (รดน้ าขอพรผู้สูงอาย)ุ  งปประมาณ  100,000  บาท
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ี งบประมาณ 100,000  บาท
6. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองอ้อ  งบ  150,000  บาท
7. โครงการออกร้าน/จัดนิทรรศการแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นงานกาชาดมะม่วงแฟร์
งบประมาณ 100,000  บาท
รวมทัง้สิ้น 850,000 บาท   เบิกจ่าย  298,774  บาท   คงเหลือ  181,226  บาท
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาทรัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  งบประมาณ  50,000  บาท
2. อุดหนุนศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี  ตามโครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าฟืน้ฟูทรัพยากรป่า ป่าหมากหญ้า
งบประมาณ  30,000  บาท (ไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีหนังสือขอรับเงินอุดหนุน)
3.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า งบประมาณ 20,000 บาท (ไม่ได้ด าเนินการ)
รวมทัง้สิ้น 100,000 บาท   เบิกจ่าย  15,380    บาท   คงเหลือ  84,010  บาท
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
แผนงานบริหารทัว่ไป
1. โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  30,000  บาท
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร งบประมาณ
250,000  บาท
3. โครงการทบทวนและบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 40,000  บาท
4. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ  500,000  บาท
5. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ 10,000 บาท
6. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองวัวซอ ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี  
งบประมาณ 10,000  บาท (โอนงบประมาณ จัดงานรัฐพิธีถวายดอกไม้จันทน)์
7. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองวัวซอ ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีถวายดอกไม้จัทน์ 
งบประมาณ  20,000  บาท (โอนงบประมาณ จัดงานรัฐพิธีถวายดอกไม้จันทน)์
8. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้าตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีดี่ของ อปท. 
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)  งบประมาณ  20,000 บาท  (โอนงบประมาณ จัดงานรัฐพิธีถวายดอกไม้จันทน)์
รวมทัง้สิ้น 880,000 บาท   เบิกจ่าย  241,740  บาท   คงเหลือ 78,260  บาท
 จึงน าเรียนทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อมาเพือ่ทราบ

(ลงนาม)  สง่า  พิมพ์ศรี
นางสง่า  พิมพ์ศรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ







เบกิจ่าย คงเหลือ
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