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  ถึงพี่น้องชาวต�าบลหนองเหล่าที่เคารพทุกท่าน ต�าบลหนองเหล่าเป็นต�าบลมีความหลากหลาย

ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีงดงาม เป็นต�าบลที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานราชการหลักหน่วยหนึ่ง ที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งในด้าน

ความเป็นอยู่ ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณี องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า ตระหนักถึงความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการบริหารจัดการได้ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการก�าหนดนโยบาย การพัฒนา

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

ของเราให้เจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชน และที่ส�าคัญจะก่อให้เกิดความ

รักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวต�าบลหนองเหล่า โดยได้ก�าหนดนโยบายและ    

แผนงานอย่างเป็นระบบในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนต�าบลหนองเหล่า ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

ด้วยความเสมอภาค และได้ความร่วมมือร่วมใจของบรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 

หมู่บ้าน  ที่ได้ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า เป็นอย่างดีตลอดมา

  กระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า มีความเชื่อมั่นว่าความรู้ความ

สามารถของกระผมที่มีอยู่ขอใช้การพัฒนาทุกวิธีทาง เพื่อให้ต�าบลหนองเหล่ามีความเจริญก้าวหน้าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด ส�าคัญที่สุด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนต�าบลหนองเหล่า ขอบพระคุณ สวัสดี

                         นายบุญน�า   ชินทวัน

     นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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  องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ ประชาชนมาก

ที่สุด  ท�าให้การบริหารงานและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  โดยสามารถรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนโดนตรง  ท�าให้มีการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรง

จุดและรวดเร็ว  การที่จะท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่าง

แท้จริงนั้น  องค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากร

ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายประจ�าที่ดีและมีคุณภาพ  ทั้งในแง่ของความประพฤติ  ความรู้  ความสามารถ

และประสบการณ์  ที่จะสามารถน�าพาองค์กรให้ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  คือ  “ต�าบล    

หนองเหล่าน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  คนมีการศึกษา  คุณภาพชีวิตดี  มีรายได้”

  ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ผ่าน  องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่าได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อด�าเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวต�าบลหนองเหล่า

ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ตามนโยบายที่ท่าน  นายกบุญน�า  ชินทวัน  พร้อมคณะผู้บริหารได้ไว้ให้กับสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านประธานสภาฯ ณรงค์  เชื้อสิงห์ 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  ทุกท่าน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายประจ�าทุกคน  

ท�าให้การขับเคลื่อนการท�างานตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวต�าบลหนองเหล่าเป็นไปด้วยความ

ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

  สุดท้ายที่เป็นหัวใจคือ  ประชาชนในเขตต�าบลหนองเหล่าได้  ให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  

ร่วมใจและร่วมพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่าเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายเป็น

อย่างมาก

      นางระวีวรรณ   มัดธนู

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า   
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  กราบเรียน  พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลหนองเหล่า  ที่เคารพทุกท่าน  กระผม     

นายณรงค์  เชื้อสิงห์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  รู้สึกยินดีและ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้อง ประชาชน ตลอดระยะเวลาที่สภาองค์การ-

บริหารส่วนต�าบลหนองเหล่าได้รับความไว้วางใจ  ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการรับใช้พี่น้อง

ประชาชน  ในฝ่ายนิติบัญญัติ  เพื่อตรวจสอบและดูแลการท�างานของฝ่ายบริหารตลอด

ปีงบประมาณ  2563  ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

ด้วยดี  ในการพิจารณางบประมาณ ติดตามและตรวจสอบและน�าปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

ของพี่น้องประชาชนมาเสนอต่อฝ่ายบริหารท�าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความรวดเร็วและ

ทันท่วงที

  สุดท้ายนี้  กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า              

ขอขอบพระคุณ  พี่น้องประชาชนต�าบลหนองเหล่า  ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  ขอให้ท่านจงประสบแต่   ความสุข ความเจริญ  

สมหวังตามที่ปราถนาทุกประการ

                         นายณรงค์   เชื้อสิงห์

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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นายบุญน�า   ชินทวัน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

นายเย็น   เชื้อสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

นายพิมนต์  ทองไทย

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

นายปรีชา  สืบสิงห์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

คณะผู้บริหาร
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 1. นายณรงค์  เชื้อสิงห์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 2. นายจันทร์  สารบูรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 3. นางระวีวรรณ มัดธนู  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 4. นายเส็ง  ค�าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 6

 5. นายค�าตา  ชินทวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 10

 6. นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า หมู่ 4

 7. นางสมพร  ภารการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า หมู่ 1

 8. นางล�าไพ  บุญประภาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า หมู่ 2

 9. นางอนุลักษณ์ ชินทวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า หมู่ 11

 10. นางอ่อน  ชินทวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 8

 11. นายเขียน  ชินทวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 11

 12. นายประวี  ชินทวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 7

 13. นายกิตติพงศ์ พันล�า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 10

 14. นายหาญ  มุค�า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 8

 15. นายสมจิตร สารบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 3

 16. นายกอง  ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 3

 17. นายบุญใจ บุญเสริม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 9

 18. นายธงชัย  บุญประภาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 2

 19. นายบดินทร์ภัทร์ ชูบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 9

 20. นายวิวัฒ  บริสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 6

 21. นายวิเชียร สมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า  หมู่ 4 
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อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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หัวหน้าส่วนราชการ

นางระวีวรรณ   มัดธนู

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

น.ส.ภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกุล

หัวหน้าส�านักปลัด

น.ส.ธนาพร  ทองสุข

ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายปกรณ์  โสมเกษตรินทร์

ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายสุวิทย์  อุทธสิงห์

ผู้อ�านวยการกองการศึกษาฯ
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ส�านักงานปลัด

 1.นางสาวภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกุล   หัวหน้าส�านักปลัด

 2.นางวิไลพร   บุญชื่น     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 3.นางสาวรุ่งอรุณ  แสนศรี    นักทรัพยากรบุคคล

 4.นางสาวนุชจรีย์  บัวจูม    นักพัฒนาชุมชน

 5.นางสาวจิรปรียา  คุณธรรม    เจ้าพนักงานธุรการ

 6.นางสาวสมยง  พวงปัญญา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 7.นางสมจิตร  จันเพชร     แม่บ้าน

 8.นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์     พนักงานประจ�ารถน�้าอเนกประสงค์

 9.นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์     พนักงานประจ�ารถน�้าอเนกประสงค์ 

 10.นายเสรี   อยู่สุข     พนักงานขับรถยนต์ 

 11.นายอุทัย   แสงไสว     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานชุมชน

 12.นายนิติพัฒน์  ภารการ    นิติกร

 13.นายนิรุตต์   พันธ์ศิริ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 14.นายธนกฤต   เชื้อสิงห์    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 15.นายบุญมี   อยู่สุข     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 16.นายอ�าคา  จันเพชร     นักการภารโรง

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำาบล และงานราชการที่มิได้กำาหนด

ให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล แบ่งส่วนราชการภายในออก

เป็น 6 งาน คือ   งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

งานชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 5 6

151413121110987 16

432

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

  กองคลัง

  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการ

เงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การน�าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนต�าบล 

รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี และน�าส่ง

รายการเงินคงเหลือประจ�า  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต�าบลการยืมเงินทดรอง

ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส�านักตรวจเงิน

แผ่นดิน การเร่งรัดใบส�าคัญและใบเงินยืมค้างช�าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 

การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ

มอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บราย

ได้  และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

   1.นางสาวธนาพร   ทองสุข   ผู้อ�านวยการกองคลัง

   2.นายพงษ์สุรยิา   สบืสงิห์   พนักงานจ้างเหมาบรกิาร

   3.นายวรวุฒ ิ  ทองไทย   เจ้าหน้าที่การเงนิและบัญชี

   4.นางสาวนภิาพร   ทองไทย  เจ้าพนักงานพัสดุ

   5.นางสาวพัชรภีรณ์  สารบูรณ์  นักวชิาการเงนิและบัญชี

   6.นางสาวชนาพร   กอมณ ี         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   7.นางวันเพ็ญ   ทวพีัฒน์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

1 5 6 72 3 4



11

  มีหน้าที่เกี่ยวกับการส�ารวจออกแบบและจัดท�าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อ

ด�าเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ�ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดท�าทะเบียน

สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการและการ

ออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซม

วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 

งาน คือ งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสานและสาธารณูปโภค  และงานผังเมือง

   

   1.นายปกรณ์  โสมเกษตรนิทร์  ผู้อ�านวยการกองช่าง

   2.นายสุพรรณ  เสาเวยีง   นายช่างโยธา

   3.นายอรยิ์ธัช  นักรู้ก�าลังพลพัฒน์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

   4.นายประจักร์   ภูศริิ    พนักงานจ้างเหมาบรกิาร

 กองช่าง
1 2 3 4

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 3 งาน คือ      

งานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   1.นายสุวิทย์   อุทธสิงห์   ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   2.นางสาวคนึงจิต  ค�ามงคุณ  นักวิชาการศึกษา 

   3.นางสาวพิมพ์ชญา บุญประภาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   4.นางวราภรณ์  ทองไทย  ครู

   5.นางนาร ี  เครอืดี   ครู

   6.นางสุปรียา  แก้วกลึงกลม   ครู

   7.นางผ่องศรี  สารบูรณ์  ครู

   8.นางสาวณัฐฐิฎา  บุญสงค์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   9.นางพัชรา  การินทร์    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   10.นางเบญญาภา  สืบสิงห์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   11.นางมลฤดี   ก�าลังแรง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   12.นางสาวเพียรทอง  บุญหนา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   13.นางสาวไพวัลย์  บุญประภาร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

   

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

1 3 6 7254

8 9 10 11 12 13
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อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

  องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 1 ใน 17 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลของอ�าเภอเขื่องในและได้รับการยกฐานะจากสภาต�าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ท�าการองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองเหล่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 พิกัด X 456030 , Y 1709341 เป็นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับอ�าเภอเขื่องใน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ�าเภอเขื่องใน ประมาณ  9  

กิโลเมตร  บนถนนเขื่องใน – ม่วงสามสิบ  (ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ 2014) อยู่ห่างจากจังหวัด

อุบลราชธานีประมาณ 50  กิโลเมตร   มีเนื้อที่รวมประมาณ 73.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

45,762.5  ไร่ แยกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,486 หลัง     มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น  

จ�านวน  5,949  คน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ราบสูงและที่ดอน เป็นที่ไร่ที่นา มีลักษณะดิน

เป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคือ ป่าสีสุก มีล�าเซบายติดต่อเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลัก

ในการท�าเกษตรและมีแหล่งน�้าธรรมชาติที่ส�าคัญๆ  ในพื้นที่ เช่น ห้วยน�้าต้อน,ห้วยหนองแวง,             

ห้วยหนองใหญ่ ,ห้วยหนองแข้,ห้วยหนองโดน,หนองหัวลิง, หนองบักดอ ฯลฯ เป็นต้น

 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้

 ทิศเหนือ     ติดต่อกับล�าเซบาย    ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�าบลก่อเอ้

 ทิศใต้      ติดต่อกับต�าบลเขื่องในและต�าบลยางขี้นก ทิศตะวันตก ติดต่อกับต�าบลศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า
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 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

วิสัยทัศน์การพัฒนา

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

“ต�าบลหนองเหล่าน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  คนมีการศึกษา

คุณภาพชีวิตดี  มีรายได้”

 (1)  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง

  (2)  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และแหล่งน�้า

  (3)  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

  (4)  พัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  (5)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  (6)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

  (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  (3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  (6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

  (7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการุจริตภาครัฐ

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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 รายรับ - รายจ่าย  ประจ�าปีงบประมาณ  2563

 รายรับ

 รายจ่าย

รายการ งบประมาณ

  ภาษีอากร 20,563.88

  ภาษีจัดสรร 16,292,721.39

  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 233,534.40

  รายได้เบ็ดเตล็ด 7,090.00

  รายได้จากทรัพย์สิน 199,124.50

  รายได้จากทุน 1,500.00

  เงินอุดหนุนทั่วไป 19,094,573.96

  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,102,634.00

รวม 36,951,742.13

รายการ งบประมาณ

  รายจ่ายงบกลาง 9,705,528.00

  เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,571,120.00

  เงินเดือนฝ่ายประจ�า 9,103,301.00

  ค่าตอบแทน 872,500.00

  ค่าใช้สอย 2,871,489.28

  ค่าวัสดุ 1,513,128.45

  ค่าสาธารณูปโภค 185,392.24

  ค่าครุภัณฑ์ 403,660.00

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,826,000.00

  รายจ่ายอื่น 25,000.00

  เงินอุดหนุน 2,045,047.22

รวม 34,122,166.19
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 การพัฒนาต�าบลหนองเหล่าตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

 1.ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

 2.การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานร่วมกันระหว่างคณะผู้

บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

ผู้น�าท้องที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

 3.ส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 4.จัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 5.อุดหนุนกิจการงานประเพณี งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี งาน

สาธารณะประโยชน์ และงานสาธารณกุศล ที่ท�าการปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ�าเภอเขื่องใน

 

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

 2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

1. พัฒนาศักยสตรีตำาบลหนองเหล่า

3. อบรมความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป

2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำาเภอเขื่องใน
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5. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำาบล

6. ปั่นจักรยานสร้างสุขสานสัมพันธ์ชุมชน

7. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด

8. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

 3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

1. แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัยในตำาบลหนองเหล่า

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำาปีตำาบลหนองเหล่า

3. ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
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4. จัดหาอาหารเสริมนม (นม)

6. ฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมนำ้าในสถานศึกษา

5. จัดหาอาหารกลางวัน

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

 4. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำาบล

2. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

3. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำาริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน
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4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลหนองเหล่า

5. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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 5. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

1.ส่งเสริมการฝึกอาชีพทำาขนมไทย

2.ส่งเสริมการฝึกอาชีพทำาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
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 6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 งานพัฒนาด้านคมนาคม

1.ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าก่อ หมู่ 9

2.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 1

3.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 

5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9

1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่าเพื่อการเกษตร  หมู่  5

2.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่าเพื่อการเกษตร  หมู่  6 

3.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่าเพื่อการเกษตร  หมู่  7

 

 งานไฟฟ้า

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  2563

 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมขังในชุมชน

1.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1

2.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 2

3. ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 3

4.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4

5.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5

6.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่  6

7.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7

8.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านคำาหมี หมู่ 8

9.ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10

10. ก่อสร้างรางระบายนำ้ารูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 11

11.ขยายเขตท่อประปา  บ้านโพนเมือง  หมู่ 4

 งานพัฒนาแหล่งน�้า

1.ปรับปรุงสถานีสูบนำ้าด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก่อ  หมู่  6
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 7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การบริหารจัดการขยะภายในต�าบล

2.ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.ก�าจัดวัชพืชในห้วย หนองคลอง บึง ต�าบลหนองเหล่า

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 
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        องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

        ม. 11  ต�าบลหนองเหล่า  อ�าเภอเขื่องใน

        จังหวัดอุบลราชธานี   34150

        โทรศัพท์  0-45-42-9331

        และ 0-45-42-9332

        www.tambonnonglao.go.th

        Facebook :องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล่า

อบต
. หนองเหลา                                                                                                                           

อ.เขื่องใน จ.อุบลรา
ชธ

าน
ี 

  หมายเลขโทรที่ส�าคัญ
นายบุญนำา   ชินทวัน  (นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 08-5027-6749

นายณรงค์   เชื้อสิงห์  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 08-5419-6244

นายจันดี  ชินทวัน  (กำานันตำาบลหนองเหล่า) 09-0494-4010

นายเย็น  เชื้อสิงห์  (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 08-3380-7774

นายพิมนต์   ทองไทย  (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 08-8367-9661

นายปรีชา  สืบสิงห์  (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 09-8649-0299

นางระวีวรรณ   มัดธนู  (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า) 08-7251-4474

นางสาวภัคภิญญา   ชัยปรมาธิกุล  (หัวหน้าสำานักปลัด) 08-7790-0624

นางสาวธนาพร   ทองสุข   (ผู้อำานวยการกองคลัง) 08-9581-4286

นายปกรณ์   โสมเกษตรินทร์  (ผู้อำานวยการกองช่าง) 08-7241-1634

นายสุวิทย์   อุทธสิงห์  (ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ) 08-9286-8816


