
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ.2563 
******************** 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
        อ้อ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน 
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อาศัยตามมาตรา  58/5 วรรค  5 และวรรคที่ 6  บัญญัติ “ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่ลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ า พ.ศ. 2563  ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 อาศัยตามมาตรา  58/5  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี  
รายละเอียดของผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563   แสดงผลรายรับ-รายจ่าย  มีดังนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ประมาณการ รายรับจริง (คงเหลือ 

(+-) 
จ าแนกเป็นรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้    
1.รายได้ภาษีอากร 236,000 71,290.97  164,709.03 
2.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและในอนุญาต 247,000 243,824.30         3,175.70 
3.รายได้จากทรัพย์สิน 300,000 155,097.39      144,902.61 
4.รายได้เบ็ดเตล็ด 140,500 130,907.00          9,593.00 
5.รายได้จากทุน 500 0 0 
6.ภาษีจัดสรร 29,076,000 25,892,597,.27  3,183,412.73 
7.เงินอุดหนุนทั่วไป 16,000,000 16,078,114.00      78,114.00 
รวมรายรับตามประมาณรายรับทั้งสิ้น 46,000,000 42,571,820.93 3,428,079.07 
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0 11,542,948 0 

รวมรายรับทั้งสิ้น 46,000,000 54,114,798.93 3,428,179.07 
 
จ าแนกเป็นรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้    
1.รายจ่ายประจ า    
   1.1 รายจ่ายงบกลาง 9,312,910 8,177,271 1,135,639 
   1.2 หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,146,680 2,146,680 0 
   1.3 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 16,084,740 13,903,138 2,181,602 
   1.4 ค่าตอบแทน 2,389,990 580,871 1,809,119 
   1.5 ค่าใช้สอย 4,624,320 3,079,909 1,544,411 
   1.6 ค่าวัสด ุ 2,694,260 2,213,809.86 480,450.14 
   1.7 ค่าสาธารณูปโภค 510,000 416,234.86 93,765.14 
   1.8 หมวดเงินอุดหนุน 3,209,000 3,021,224.61 187,775,.39 

รวมรายจ่ายประจ า 40,971,900 33,539,138.33  
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา    
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,184,500 1,137,920 46,580 
   2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,843,600 3,783,900 59,700 
   2.3 รายจ่ายอื่น 0 0 0 

รวมรายจ่ายเพื่อการพัฒนา 5,028,100 4,921,820 106,280 
รวมทั้งสิ้น 46,000,000 38,460,958.33 106,280 

1.รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค์) 0 0 
2. จ่ายขาดเงินสะสม 4,629,000 4,629,000  
3. เงินทุนส ารองเงินสะสม 0 0  
4. เงินทุนส ารองสะสม 0 0 11,007,931,15 
5. เงินสะสม (ณ 30 กันยายน 2563) 0 0 8,339,946.68 
 



   
และตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  โดยก าหนดการบริหารงานเป็นนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการของประชาชน จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการพัฒนาต าบล  ตั้งแต่การจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับ
ต าบล พร้อมทีมงานบริหารได้มุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทท้ังแรงใจ เพื่อพัฒนาต าบลหนองอ้อ  ให้มีความเจริญในทุก
ด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบ่งเป็นนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์  6  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1.แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสตร์วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 และบัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ขอรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
พ.ศ.2563  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อาศัยตามมาตรา  58/5  โดยมีรายละเอียดการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโนบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ รายละของกาดรปฏิบัติงานประจ าปี 2563 มี
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้ด าเนนิโครงการพัฒนาต าบล ดังนี้ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรภาพเชื่อมซอยโอษฐ์สัตย์ 
สาย อด.ถ.174-10 หมู่ 8 บ้านหนองแวงฮี 

183,500   182,000 
 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันทะนาม หมู่ 7 บ้านหนอง
สวรรค์  

183,100 182,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองไฮ หมู่ 10 บ้านโคกสี
แก้ว   

372,300 370,000 

4 โครงก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง หมุ 6 บ้านโนน
สมบูรณ์   

498,000 498,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าไคอนกรีตอัดแรง พร้อมไหล่ทางสี่แยกแม่
ค าตัน-สี่แยกแม่วันทา หมู่ 9 บ้านหนองแสง 

500,000 500,000 

6 ขุดลอกล าห้วยหมูม่นและถนนดิน  หมู่ 11 บ้านแสงบุรพา  498,600 498,000 
7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนส าราญ   498,600 498,000 
8 โครงการจัดท าอาคารระบายน้ าล้น หมู่ 4  บ้านค าหมากคูณ   27,900 27,900 
9 โครงการปรับปรุงหลังคาศาลาศูนย์การเรียนร็เศรษฐกิจ

พอเพียงห้วยตาดข่า หมู่ 9 บ้านหนองแสง 
483,000 483,000 

10 ก่อสร้างสนามฟุตบอลที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
อ้อ หมู่ 7 บ้านหนองสวรรค์ งบประมาณ 495,000 บาท 

495,000 495,000 

11 ซ่อมแซมฝายล าห้วยทรายตอนล่าง หมู่ 8 บ้านหนองแวงฮี   80,700 80,700 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 3,820,700 3,814,600 

 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้ด าเนนิโครงการพัฒนาต าบล ดังนี้ 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองวัวซอ   
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายหินโหง่น หมู่ 4 บ้านค า

หมากคูณ  
250,000  

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายอ่างค าหมากคูณ หมู่ 4 
บ้านค าหมากคูณ  

150,000  

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยหนองบัวตะนา หมู่ 7 บ้าน
หนองสวรรค์  

70,000  

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายหนองสวรรค์-ศรีชมชื่น หมู่ 
7 บ้านหนองสวรรค์ 

250,000  

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านสายหนองแวง
ฮี-แสงบูรพา หมู่ 8 บ้านหนองแวงฮี 

250,000  

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านหนองแวงฮี-หนองสวรรค์ 
หมู่ 8 บ้านหนองแวงฮี 

180,000  

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยหนองไฮ หมู่ 10 บ้านโคก
ศรีแก้ว  

40,000  

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยกล้าหาญ หมู่ 10 บ้านโคก
ศรีแก้ว  

14,000  

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างซอยบ ารุงธรรม หมู่ 10 บ้าน
โคกศรีแก้ว  

21,000  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,225,000 1,225,000 
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 อุดหนุน DLTV ให้แก่ศนุย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 
26,800  บาท 

26,800  

2 อุดหนุนค่าวัสดุเกี่ยวกับการท าหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิท 
19  งบประมาณ  19,548  บาท 

19,548  

3 ครงการก่อสร้างถนน คสล. อด.ถ.174-06 บ้านหนองแสง-ถ้ า
กองเพล หมู่ 9 บ้านหนองแสง 

5,638,600  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. อด.ถ.174-06 บ้านหนองสวรรค์-
ศรีชมชื่น หมู่ 7-หมู่ 3 

5,360,000  

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,044,948 11,044,948 



งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนหนองแสง-ถ้ ากองเพล และ
ถนนรอบบ้าน หมู่ 9 บ้านหนองแสง 

160,000 160,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทะนาม หมู่ 7 บ้านหนอง
สวรรค์   

263,000 263,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภูโตโม้ หมู่ 5 บ้านโนน
ส าราญ  

453,000 453,000 

4 ครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมเบ้า หมู่ 4 บ้านหนอง
แวงฮี   

480,000 480,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. อด.ถ.074-17 ซอยประชาร่วมใจ 499,000 499,000 
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยข้างวัดขันธปราณี และ

ซอยจันได 
59,000 59,000 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยกัณหา หมู่ 4 บ้านค า
หมากคูณ  

74,000 74,000 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัตย์ธรรม หมู่ 6 บ้านโนน
สมบูรณ์  

207,000 207,000 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยค าภาค หมู่ 6 บ้านโนน
สมบูรณ์  

130,000 130,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมทิพย์ หมู่ 9 บ้าน
หนองแสง  

330,000 330,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโป่งจิก หมู่ 11 บ้านแสง
บูรพา  

105,000 105,000 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโอษฐสัตย์เชื่อม หมู่ 8 บ้าน
หนองแวงฮี  

499,000 499,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรซอยนานางหนูพัฒน์  
สุขแสง 

165,000 165,000 

14 โครงการก่อถนนล าเลียงการเกษตรถนนเหล่าใหญ่เชื่อม หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

267,000 267,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรซอยประชาร่วมใจ หมู่ 
11 บ้านแสงบูรพา 

498,000 498,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรซอยมหาเสนา หมู่ 6 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

155,000 155,000 

17 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน (พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว) 
จ านวน  100 ท่อน  หมู่ 5  บ้านโนนส าราญ 

50,000 50,000 

18 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 467 ท่อน) หมู่ 7 บ้านหนองสวรรค์ 

235,000 235,000 

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 4,629,000 4,629,000 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
2.1  แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน   5,000  
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ งบประมาณ  20,000 บาท 
20,000  

3 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โรค (อถล)   20,000    
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   30,000    
5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่

ต้นทาง   
10,000  

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุขบ้าตาม
พระราชปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   

55,000  

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   

160,000  

รวมแผนงานสาธารณสุข 300,000 256,299 
2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองอ้อ   20,000  
2 โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน   20,000  
3 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดู

ร้อน  
20,000  

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น  20,000  
5 อุดหนุนเอกชน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์   20,000  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 47,830 
2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   30,000  
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลสงกรานต์ 
15,000  

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองวัวซอตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน  

50,000  

รวม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 95,000 86,220 

 



 
 

2.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   20,000  
2 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า   30,000  
3 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า   30,000  

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 80,000 69,325 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานด้านการเกษตร 
 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม   40,000  
รวมแผนงานด้านการเกษตร 40,000 24,840 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   20,000  
2 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียน เด็กอายุ 

3-5 ปี  
27,520  

3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน เด็กอายุ 3-
5 ปี  

19,200  

4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  170,000  
5 สนับสนุนค่าหนังสือให้แก่เด็กนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี   12,800  
6 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก 12,800  
7 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับการ

บริหารสถานศึกษา   
490,000  

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  929,760  
 - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 100 คน ๆ ละ 8 บาท  

260 วัน 5 ศูนย์ 208,000 บาท 
- เด็กนักเรียน 3 โรงเรียน 347 คน ๆ ละ 8 บาท 260 

วัน 721,760 บาท 

  

 



 
 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

9 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองแสง  50,000  
10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนส าราญ  114,000  
11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี  134,000  
12 อาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียน สพฐ. ในพ้ืนที่ อบต.หนองอ้อ 

3 โรงเรียน  
1,688,000  

13 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   100,000  
14 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก  
15,000  

รวมแผนงานการศึกษา 3,483,080 3,253,000 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองอ้อ   200,000  
2 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน 30.000  
3 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ   50,000  
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   20,000  
5 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ)  80,000  
6 โครงการออกร้าน/จัดนิทรรศการแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

งานกาชาดมะม่วงแฟร์   
100,000  

7 อุดหนุนการจัดงานกาชาดประจ าปี อ าเภอหนองวัวซอ (มะม่วง
แฟร์)   

100,000  

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่   50,000  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 630,000 318,377 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   20,000  
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพฯ   
20,000  

รวมแผนงานการเกษตร 40,000 29,170 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  50,000  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  
100,000  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.หนองอ้อ  

187,000  

4 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติ  10,000  
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท.  
15,000  

                       รวมแผนงานบริหารทั่วไป 362,000 318,750 
 
 การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา และการพัฒนาต าบลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายดังกล่าวนี้ จะ
ไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
อ้อ  ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ทุกท่าน เนื่องจากการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า จะต้องอาศัยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาน าสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของต าบลหนองอ้อ  และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพ่ีน้องประชาชนต าบลหนองอ้อ 
 
 คณะผู้บริหาร จึงใคร่ขอบคุณท่านร่วมกันสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จที่พึงประสงค์ตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ  
 
 
 
 

(นางสง่า  พิมพ์ศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 


