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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
เร่ือง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287  วรรค 3  บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ     การ
ใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานโยบาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี     
กับทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล   

 

  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3    และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน 
การจัดท างบประมาณ  และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน   โดยได้
ปิดประกาศไว้  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุดมพร  หรือทาง www.udomporn go.th  และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักปลัด  งานแผนและงบประมาณ  ชั้น 2  หมายเลขโทรศัพท์   042-414-951 
 

ประกาศ  ณ  วันที่            เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 

(นายบรร      ยะประภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
อ าเภอเฝ้าไร่     จังหวัดหนองคาย 

 
 
 

 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
งานแผนและงบประมาณ 
โทร.  0-42-414-951 
โทรสาร.  0-42-414-951 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

................................................... 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287  วรรค 3  บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การ  
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานโยบาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี     
กับท้ังประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   

 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3    และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   จึงขอประกาศผลการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทศัน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีรายได้ ” 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าที่จะต้องดูแล    ทุกข์
สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรจึงจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนา
ท้องถิ่น    ในการทีจะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต าบล ในด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการ
บริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้
ครอบคลุม    ในทุกๆด้านและให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ได้รับการบริการตามอ านาจ
หน้าที่   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนในเขตพ้ืนที่มีคุณภาพ  
ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
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ข พันธ์กิจ(Mission) 
 “พัฒนางาน   พัฒนาคน   ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ” 

1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าให้ได้มาตรฐาน 
2. จัดระเบียบชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ ประกอบอาชีพของประชาชน 
4. ส่งเสริมการศึกษาและน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มสตรี 
6. รักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
7. จัดให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
8. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนยกระดับองค์กรให้สนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
9. ก าจัดขยะมูลฝอย สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถพึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม  ระเบียบวินัย ที่ดีในการด าเนินชีวิตสามารถน าความรู้ใหม่มาปรับใช้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม  มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักในตลาด  ใช้ชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอุ่น  สังคมสงบสุข 

วิสยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

โครงการ

โครงการ

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

ยทธศาสตร์

จดุมุง่หมาย
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 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยคิด ช่วยท า ช่วยแก้ไขปัญหา  ประชาชนเองก็จะได้
ประโยชน์มากขึ้น  อาทิ 
➢ การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
➢ จัดระเบียบชุมชนให้เป็น อบต.น่าอยู่ ในลักษณะควบคุมทุกด้าน 
➢ เพ่ิมช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้น 
➢ ให้ความส าคัญด้านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับ

ใช้ 
➢ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้เป็นระบบได้

มาตรฐาน 
➢ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
➢ ให้องค์กร  บุคลากร ได้รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
1.2 งานปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 งานด้านสาธารณสุข 
 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการผู้ ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้ด้อยโอกาส) 
 2.3 งานด้านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 
 2.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 งานส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกสาขา 
 3.2 งานส่งเสริมการเกษตร สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเพ่ิมขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานองค์กร 
        แนวทางการพัฒนา 
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 5.1 งานป้องกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 
 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคลากรและงบประมาณ 
 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
 การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร จัดหาเครื่อง มือเครื่องใช้ในส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกช่วยให้
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม อ าเภอ และภารกิจการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและชุมชนตามความเหมาะสม 
 

 

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 

ไว้ 7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ด้านคุณภาพชีวิต 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว      
 

1. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.ด้านระบบบริหารจัดการและบูรณาการ 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ 
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ง. การวางแผนพัฒนา 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี        
(พ.ศ.2561 -2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม           
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปีต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 
2564)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 18,700,000 19 28,800,000 55 8,650,000 

2.  ด้านคุณภาพชีวิต 40 11,685,000 28 11,320,000 59 17,780,000 

3.  พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

18 200,000 5 200,000 20 810,000 

4.  .  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,270,000 10 220,000 19 390,000 

5.ด้านระบบบริหารจัดการและ
บูรราการ 

39 6,190,000 40 4,055,000 14 1,960,000 

       

       

รวม 130 38,045,000 102 44,595,000 167 29,310,000 

 

 

จ.  การจัดท างบประมาณ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ได้จัดท างบประมาณเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561   
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล    
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รวมทั้งสิ้น   53  โครงการ   มีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น  18,100,974.-บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายท้ังสิ้น 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 5,531,700 

2.  ด้านคุณภาพชีวิต 19 11,510,558 

3.  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0 

4.  .  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 413,100 

5.ด้านระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมพร 

3 645,610 

   

   

รวม 53 18,100,974 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 

1.2 งานปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาระบบประปา  

1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

จ านวน   22    โครงการ    รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  5,531,706 บาท 

ล าดับที่ เขต / หมู่บ้าน โครงการ/กิจกรรม 
1 ม.5 บ้านโนนสะอาด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  งบประมาณ 115,000 บาท  

2 ม.12 บ้านค าแก้ว โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  งบประมาณ 100,000 บาท 

3 ม.13 บ้านแสงสวา่ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ  212,396 บาท ขนาด 6*238 
ม. 

4 ม.9 บ้านโพธิ์จมุพล โครงการวางท่อระบายน้ าประปา งบประมาณ 180,000 บาท ยาว 207 เมตร 

5 ม.10 บ้านค าบุญม ี โครงการก่อสร้างเมรุ ส าเร็จรูป ตามแบบ อบต.ก าหนด งบประมาณ 570,000 บาท 

6 ม.8 บ้านอุดมพร โครงการก่อสร้างเมรุ ส าเร็จรูป ตามแบบ อบต.ก าหนด งบประมาณ 450,000 บาท 

7 ม.2 บ้านค าซ ิ โครงกาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์งบประมาณ 183,400 บาท 

8 ม.3 บ้านหนองบัว
เงิน 

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 400,000 บาท 

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังเพื่อการเกษตร งบประมาณ 498,100 บาท 

 -ถนนคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1,5,8,11 
10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2,7,8,9,13  จ านวน 360,000 บาท 
11 ม.3 หนองบัวเงิน โครงการขุดลอกห้วยแคน จ านวน 130,000 บาท 
12 ม.7 ค าโคนสว่าง โครงการขุดลอกห้วยโคนแล้ง จ านวน 179,590 บาท 
13 ม.8 อุดมพร โครงการขุดลอกห้วยบักสาม จ านวน 124,620 บาท 
14 อุดมพร – นาดูน โครงการถนน คสล. จ านวน 2,702,562 บาท ( จังหวัดหนองคาย) 
15 ม.2 ค าซ ิ ซ่อมถนน คสล. จ านวน 69,000 บาท 
16 ม.10 ค าบุญม ี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 332,400 บาท 
17 ม.1 โคกอุดม โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ   194,400 บาท 
18 ม.2 ค าซ ิ โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ   310,700 บาท 
19 ม.3 หนองบัวเงิน โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ    225,000บาท 
20 ม.4 นาดูน โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ    384,400บาท 
21 ม.8 อุดมพร โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ    289,200บาท 
22 ม.14 ใหม่พัฒนา โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ    223,500บาท 

   
รวม 22 5,531,706 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนานาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 งานด้านสาธารณสุข 

 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการผู้ ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้ด้อยโอกาส) 

 2.3 งานด้านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 

 2.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

รวม   19  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น  11,510,558 บาท 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) บาท 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1 มอบเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ12 เดือน 7,550,000 6,747,600 กองสวัสดิการ
และสังคม 

2 มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ12 เดือน 3,072,000 2,501,600 กองสวัสดิการ
และสังคม 

3 มอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ12 เดือน 30,000 24,000 งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

4 โครงการเฝ้าระวังอุบัติ
เหตูและความ
ปลอดภัยฯ 

เพ่ือตั้งด่านในช่วง
เทศกาลและงาน
ประเพณีต่างๆ 

30,000 10,500 งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

5 โครงการรดน้ าด าหัว 
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

70,000 70,000 กองสวัสดิการ
และสังคม 

6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดซื้อสังกะสีมุหลังคา 400,000 5,500 งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

7 โครงการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือคัดเลือกคณะกรรม 
การสภาเด็กและ
กิจกรรม 

  กองสวัสดิการ
และสังคม 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด 

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน 

  กองการศึกษา 

9 โครงการปฐมนิเทศผู้ 
ปกครองเด็ก ศพด. 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
ทราบ 
ข้อมูล ศพด. 
 

  กองการศึกษา 
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10 โครงการแข่งกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมพร 
 

เพ่ือให้นักเรียน ได้มี
กิจกรรมออกก าลังกาย 

400,000 67,400 กองการศึกษา 

11 โครงการให้ความรู้
นักเรียน เรื่องอัคคีภัย 

เพ่ือป้องกัน อันตราย
จากไฟไหม้ 

 20,400 งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

12 โครงการอบรมเรื่อง
สุขภาพให้กับผู้พิการ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

50,000 50,000 กองสวัสดิการ
และสังคม 

13 โครงการวันสถาปณา
และกิจกรรม อปพร. 

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
วัน 
สถาปณา อปพร. 

35,000 35,000 งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

14 โครงการเฝ้าระวังยา
เสพติด 

เพ่ือตั้งด่าน ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน 

  งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

15 สนับสนุน ประเพณี 
หมู่บ้าน 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานประเพณีต่างๆ 

-  กองการศึกษา 

16 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนมโรงเรียน 

เพ่ือจัดซื้อนมโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,080,000 1,893,058.101 กองการศึกษา 

17 โครงการจัดงานวัน
เด็ก 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 - กองการศึกษา 

18 โครงการปันน้ าใจให้
สายฝน 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน 
สถาปณา อปพร. 

- 46,500 ส านักปลัด 

19 โครงการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

100,000 390,000 ส านักปลัด 

      
 รวม  13,857,000 11,510,558  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 งานส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกสาขา 

 3.2 งานส่งเสริมการเกษตร สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

รวม  -  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น  810,000  บาท 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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ยุทธศาสตร์ ที ่4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

        แนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเพ่ิมขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 

4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

รวม  9  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น  413,100  บาท  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1 เช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะ เพ่ือให้มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ต่างๆ 

50,000 49,700 งานป้องกัน/ 
ส านักปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

50,000 - งานป้องกัน/ 
ส านักปลัด 

3 โครงการขยะต้นทาง 
และฌาปณกิจขยะ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะ 

35,000 5,000 ส านักปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัต
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

70,000 140,400 ส านักปลัด 

5 โครงการถนนสะอาด 
หน้าบ้านหน้ามอง น่า
อยู่ 

เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
ชุมชน 

50,000 - ส านักปลัด 

6 โครงการอนุรักษ์พันธ์
ปลาน้ าจืด 

เพ่ือจัดซื้อพันธ์ปลา ปล่อยตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

28,000 28,000 งานป้องกัน 

7 โครงการขุกลอก
ผักตบชวา ห้วยซิ 
เปลือย 

เพ่ือให้แหล่งน้ ามีน้ าใช้ตลอดปี 500,000 130,000 กองช่าง 

8 โครงการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียน 

เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

40,000 40,000 ส านักปลัด 

9 โครงการสร้างอาชีพ
จากขยะ 

เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

20,000 20,000 ส านักปลัด 

      
      
      
 รวม 9 โครงการ  843,000 413,100  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการและบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนา 

 5.1 งานป้องกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 

 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคลากรและงบประมาณ 

 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 

รวม   12  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น  1,960,000  บาท  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1 โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพ่ือร่วมงานวันท้องถิ่นไทย และ
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ 

- - งานป้องกันฯ/
ส านักปลัด 

2 สมทบกองทุนหลักประ 
กันสังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประ 
กันสังคมแก่พนักงานจ้าง 

240,000 101,975 กองคลัง 

3 โครงการศึกษาดุงาน เพ่ือให้พนักงาน รับการอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมความรู้ 
ตามโครงการพระราชด าริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

401,660 401,660 ส านักปลัด 

4 โครงการรับเสด็จ พอสว. เพ่ือตรวจสุขภาพและให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

50,000 40,000 ส านักปลัด 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 3 โครงการ  691,000 645,610  
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บัญชีสรุป/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ผ 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

รวม  9  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น  6,271,158 บาท  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1 โครงการ 25 ตาสับประ
รด เพ่ือบ าบัดผู้ติดยา
เสพติด 

เพ่ือจัดท าโครงการ ในการคัด
กรองและบ าบัดผู้ติดยาเสพ
ติด 

35,000 35,000 อ าเภอเฝ้าไร่ 

2 โครงการนมโรงเรียน เพ่ือจัดซื้อนมให้แก่นักเรียน 2,080,000 1,833,058 เทศบาลต าบล 
เฝ้าไร่ 

3 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

4,100,000 3,916,100 โรงเรียนใน
เขตต าบล 

4 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ในชุมชน
และพ้ืนที่การเกษตร 

200,000  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
โพนพิสัย 

5 กลุ่มสตรีต าบลอุดมพร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม กลุ่ม
สตรีและวันสตรีสากล 

50,000 30,000 กลุ่มสตรี
ต าบลอุดมพร 

6 สถานีต ารวจภูธรเฝ้าไร่ โครงการปราบปรามยาเสพ
ติดรายส าคัญ 

- - สถานีต ารวจ 
ภูภร เฝ้าไร่ 

7 สนับสนุนสาธารณสุข 
มูลฐาน และ สปสช. 

เพ่ือด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
ตามแผนงานต่างๆ 

105,000 105,000 ส านักปลัด 

8 คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสษ
ธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุน งานด้าน
อนามัย ในชุมชน 

280,000 280,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

9 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 
ในการประกอบอาชีพ 

72,000 72,000 กองสวัสดิการ 

      
      

รวม 9  6,922,000 6,271,158  
 



16 

 

บัญชีสรุป/โครงการ/ ประเภทครุภัณฑ์ ผ08 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

รวม  17  โครงการ    จ านวนทั้งสิ้น 443,060 บาท  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

งบด าเนินการ 
(จริง) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1 ตู้เหล็ก บานพับสองบาน 6 หลัง 30,000 36,500  
2 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้เหล้ก 10 ตัว 25,000 24,600  
3 เครื่องปริ้นเตอร ์ เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว ด า 2 เครื่อง 8,600 8,600  
4 โต๊ะท างานผู้บริหาร แบบเหล็ก 5 ตัว 25,000 24,300  
5 ชุดโซฟารับแขก แบบหนัง พร้อมโต๊ะรับรองแขก 

 
30,000 28,400  

6 เก้าอี้ท างาน ผู้อ านวยการ
กอง 
 

แบบแอนได้ 4,500 -  

7 พัดลมตั้งพื้น ขนาด หน้ากว้าง 18 น้ิวจ านวน 2 ตัว 
 

4,000 -  

8 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ ขนาดเล็ก จ านวน 4 ตัว 10,000 10,000  
9 คอมพิวเตอร ์ แบบต้ังโต้ะ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 30,000 28,660  

10 พัดลมเพดาน จ านวน 6 ตัว 9,000   
11 พัดลมตดิผนัง จ านวน 9 ตัว 13,5000 7,500  
12 ตู้เก็บเอการ แบบบานทึบ และใส 8 หลัง 36,000 8,000  
13 ตู้ล าโพง มีแอมในตัว ไมค์ลอยคู USB 10,000 -  
14 โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี ้ จ านวน 4 ตัว 30,000 30,000  
15 โต๊ะพับญี่ปุ่น ขนาด 40*60 ซม.จ านวน 100 ตัว 14,500 14,500  
16 เครื่องออกก าลังกาย เครื่องออกก าลังต่างๆ 200,000 200,000  
17 โต๊ะพับ ขนาด 1*2 เมตร 20,000 8,000  

      
รวม   540,100 443,060  
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ช.  ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561    และโครงการอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล  หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  โดยได้แนบภาพถ่ายผลการด าเนินงานแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี
ความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร
ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่     1      เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 
 
 
              (นายบรร   ยะประภา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
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