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ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลขอนคลาน 
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******************************************* 

                
                        ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ขอนคลาน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.
ขอนคลาน ดังนี้ 
                  ก. วสิยัทัศน ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
                           "แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่" 
                  ข. พันธกจิ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
                   1. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                   2. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
                   3. พัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่  
                   4. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ  
                   5. ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส        
                       พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ  
                   6. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารและการให้บริการประชาชน  
                   7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                   8. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                   9. ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
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ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

                     (1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
                     (2) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
                     (3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
                     (4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการด้านความปลอดภัยใน  
                          การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสง่เสริมคณุภาพชวีติและสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้มัน่คง สงบสขุ 
 (1) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ        
      การศึกษาตามอัธยาศัย 

                     (2) งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
                          ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
                     (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค                    
                     (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
                     (5) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (6) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
                          และการพัฒนาท้องถิ่น    
  (8) ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
  (9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง    
           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  (1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง 
                          ทางบกและทางน้ า 
  (2) งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ า 
                          อุปโภค บริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 
  (3) งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
  (4) งานจัดท าผังเมือง 
  (5) ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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           ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถิน่ 
                    (1) งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ 
                         ต่อไป 
                    (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี 
                         ลักษณะเด่นของท้องถิ่น 
                    (3) งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 
                         เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน                     
           ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
                              สิง่แวดล้อม 
                    (1) งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
                    (2) งานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    (3) กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         สิ่งแวดลอ้มให้คงอยู่อย่างสมดุล 
                    (4) ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล                     
           ยทุธศาสตร์ที ่6  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการอยา่งมธีรรมาภบิาล 
                    (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยวาน โดยน านวัตกรรม 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการบริการประชาชน 
                    (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
                        ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ง. การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  
           องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ดังนี้  
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ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

15 9,070,000.00 11 7,450,000.00 9 1,000,000.00 10 1,350,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบ
สุข 

108 13,586,800.00 131 15,245,800.00 97 12,936,800.00 119 23,500,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 

34 17,880,000.00 46 46,408,000.00 20 6,220,000.00 48 62,154,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 540,000.00 16 1,015,000.00 7 410,000.00 17 1,035,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 355,000.00 21 34,355,000.00 9 3,310,000.00 24 59,395,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอย่างมธีรรมาภิบาล 

16 1,671,000.00 23 2,145,000.00 18 1,535,000.00 21 4,355,000.00 

รวม 194 43,102,800.00 248 106,618,800.00 160 25,411,800.00 239 151,789,800.00 
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จ. การจดัท างบประมาณ 
               ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  19 กันยายน  2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน  55 โครงการ  งบประมาณ 16,787,542.92 บาท ( เงินงบประมาณ 12,476,242.92 บาท เงินสะสม 2,852,300 บาท                         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,459,000 บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2 4,063,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 26 6,879,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 12 4,009,372.92 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 165,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 80,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 10 1,591,070.00 

รวม 55 16,787,542.92 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีดังนี้ 
   

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง เงินอุดหนุนทั่วไป 54,000.00 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงามและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

ต้นไมส้องข้างทาง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ,เงินสะสม 

4,009,000.00 เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งป ี

ภูมิทัศน์ชายหาดราไว
สวยงาม 

รวม  2  โครงการ 4,063,000.00   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

เงินส ารองจ่ายช่วยเหลือผูป้ระสบภัย เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน กรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 

ผู้ประสบภยั 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 การเฝา้ระวัง ป้องกันและการ
ลดสญูเสียจากอุบตัิเหต ุ

ความปลอดภัยในการ
ขับข่ี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 การดูแล เฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

อุบัติเหต ุ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการอาหารเสรมิ(นม) เงินอุดหนุนทั่วไป 710,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

อาหารเสริม(นม) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นขอนคลานและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยดิบ้านราไว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ/์สื่อการเรียน
การสอนการศึกษาปฐมวัย ศูนยเ์ดก็
เล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 141,100.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก 

วัสดุ สื่อการเรยีนการ
สอน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาต ิ เงินรายได ้ 30,000.00 เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานและให้ทุกภาคส่วน
เห็นความส าคัญของเด็ก 

เด็กๆ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสูส่าธารณชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้ชุมชนได้ชื่นชมผลงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผลงานของเด็กเล็ก 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการพัฒนาบุคลากรครูผูดู้แล
เด็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 43,000.00 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครู
มืออาชีพ 

ครูผูดู้แลเด็ก 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

จัดซื้อสารเคมี วัสดุทางการแพทย์
ต่างๆ 

เงินรายได ้ 40,000.00 เพื่อก าจัดและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

ทรายอะเบท 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติดประจ าต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 310,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนหันมาเล่นกีฬาไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในหมู่บ้าน/
โรงเรียนตาดีกา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง 

อุปกรณ์กีฬา 
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15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนและจดัส่งนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิให้มี
การเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

กิจกรรมฝึกพัฒนาทักษะกีฬา
ประเภทต่างๆแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิให้มี
การเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

เยาวชนและประชาชน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการจดักีฬาสศีูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสมัพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกและ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กีฬาเด็กเล็ก 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,230,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส ์

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป 336,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

อาหารกลางวัน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป 192,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กเล็ก 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป 652,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

อาหารกลางวัน 
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22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไป 480,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

อาหารกลางวัน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการเสรมิสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคในชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อก าจัดและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

ประชาชนในต าบลขอน
คลาน 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในชุมชน 

เงินรายได ้ 15,000.00 เพื่อก าจัดและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

ประชาชนในต าบลขอน
คลาน 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการครอบครัวสุขสันต์ 
สร้างสรรคผ์ู้สูงวัย และส่งเสริม
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินรายได ้ 160,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้มี
กิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 
ส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจของ
ผู้สูงอายุและส่งเสรมิ ฟ้ืนฟู
ประเพณีท้องถิ่น 

ผู้สูงอาย ุ

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 

เงินรายได ้ 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและสรา้งรายได้ให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

ผลิตภณัฑ์จากเปลือก
หอย 
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28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อก าจัดและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค พร้อมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 รวม  26  โครงการ 6,879,100.00   

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง ขุดลอกครูะบายน้ าในพื้นที่
ต่างๆ ในชุมชน 

เงินรายได ้ 99,000.00 เพื่อป้องกันมิให้น้ าท่วมขัง
พื้นที่การเกษตร 

คูระบายน้ า 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทนาย
แดน ม.4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,050,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านท่า
ศิลา-บ้านตันหยงลาไน ้

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงามและสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ภูมิทัศน์สวยงาม 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมมี
ความสวยงามและสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ถนนภายในต าบล 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

บริหารจดัการและดูแลรักษาระบบ
ประปาต าบลขอนคลาน 

เงินรายได ้ 77,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการบุกเบิกถนนหินผสุายบ้านสู
บ่าว หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 113,400.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนหินผ ุ

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการบุกเบิกถนนหินผสุายนาย
ส าราญ โกบแม็ง-นายหนาด ติงหวัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 335,700.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
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36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
คลองถั่ว ม.3 (ช่วงที่ 1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทาง 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล 

เงินรายได ้ 281,972.92 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน ป้องกัน
อาชญากรรมและลดอุบตัิเหตุ
บนท้องถนน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ขุดลอกคูระบายน้ าในพ้ืนท่ีต าบล
ขอนคลาน 

เงินสะสม 145,700.00 เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในพื้นที่
ท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และ
บริเวณที่พักอาศัยของราษฎร 

คูระบายน้ า (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผสุายบ้านนาย
หมาดได๋ หมานยวง-นายประกอบ 
หมานยวง หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ในการสัญจร 

ถนนหินผุกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ท่อระบายน้ าถนน คสล.สายสม
ปราชญ-์ทุ่งปอ บ้านขอนคลาน
ตะวันตก หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 

เงินสะสม 156,600.00 เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
11 เมตร(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

 รวม 12  โครงการ 4,009,372.92   

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุน กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
และกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 

เงินรายได ้ 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนในต าบล ได้
ร่วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อราชวงศ์ 

กิจกรรมงานรัฐพิธ ี

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชนและ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

ประชาชนและผู้สูงอาย ุ
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43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทย
มุสลมิได้ตระหนักถึงวันส าคญั
ทางศาสนา 

วันส าคัญทางศาสนา 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมละศลิอด เดือนรอมฎอน เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนไทยมสุลมิ
รู้จักอดทนและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมสุลมิ
ด้วยกัน 

อาหารละศิลอดแก่
มัสยดิ 

 รวม  4  โครงการ 165,000.00   

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักวิธีการ
จัดเก็บขยะอยา่งถูกวิธีและ
ขยะลดลง 

ขยะ 

 รวม  1  โครงการ 80,000.00   

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต. เงินรายได ้ 30,000.00 เพื่อให้บริเวณที่ท าการ อบต. 
มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 

บริเวณที่ท าการ อบต. 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เงินรายได ้ 350,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน/
ครุภณัฑ์ต่างๆของ อบต. 

เงินรายได ้ 755,400.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ วัสดุและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือทรัพย์ที่
เป็นทรัพย์สินของ อบต. 

ทรัพย์สินของ อบต. 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 
 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.
ขอนคลาน 

เงินรายได ้ 17,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ผลการปฏิบตัิงานของ 
อบต. 
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50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

โครงการกิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบายรัฐบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 86,670.00 เพื่อตอบสนองตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

กิจกรรมต่างๆ (ติดตั้ง
และรื้อถอนโทรทัศน์ 
เครื่องเสยีง ระบบไฟฟ้า 
ส าหรับประชาชนได้เข้า
ร่วมรับชมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

โครงการจดัประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการด้านต่างๆ ของ
ประชาชน 

ประชาคมต าบล 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

กิจกรรมประชาสมัพันธ์งาน อบต. เงินรายได ้ 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีโอกาส
รับรู้ข่าวสารการด าเนินงาน
ของ อบต. 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

โครงการ อบต.พบประชาชน เงินรายได ้ 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกยีรตฯิ เงินรายได ้ 228,000.00 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในต าบลขอนคลาน 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติฯ 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าป้อมจดุ
ตรวจ หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 

เงินรายได ้ 109,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 10 
และเพื่อความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติฯ 
รัชกาลที่ 10 

 รวม  10  โครงการ 1,591,070.00   

 รวมทัง้สิน้  55  โครงการ 16,787,542.92    
 



-14- 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  
รวม  55  โครงการ   จ านวนเงิน  15,444,930.43  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ จ านวนเงิน 15,293,918.00 บาท   สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบิกจา่ยงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2 4,063,000.00 2 4,063,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

26 6,298,913.01 26 6,147,901.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 12 3,996,552.92 12 3,996,552.92 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 94,206.00 4 94,206.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 79,075.00 1 79,075.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 10 913,183.50 10 913,183.40 

รวม 55 15,444,930.43 55 15,293,918.33 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 -15- 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงานm                           

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
 โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง เงินอุดหนุนทั่วไป 54,000.00 54,000.00 ใบสั่งซ้ือที่ 545/2561 12/09/2561 7 

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินสะสม 

1,459,000.00 
2,550,000.00 

4,009,000.00 
สัญญาเลขที่ 
421/2560 

12/09/2560 120 

 จ านวน  2  โครงการ รวมเปน็เงนิ  2,837,500.00 2,837,300.00    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เงินส ารองจ่ายช่วยเหลอืผู้ประสบภยั เงินรายได้ 100,000.00 48,309.45 ใบสั่งจ้างที่ 144/2561, 
396/2561 

10/014/2561 
22/06/2561 

5 

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 7,300.00 ใบสั่งจ้างที่ 109/2561 15/01/2561 5 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 17,950 ใบสั่งจ้างที่ 115/2561 
,277,278/2561 

25/12/2561 
05/04/2561 

7 

  โครงการอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนทั่วไป 710,000.00 668,234.56 สัญญาซ้ือขายที ่63, 
536/2561 

01/11/2561 
15/05/2561 

102 
130 

  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000.00 104,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 272,331 
497/2561 

30/03/2561 
14/08/2561 

5 
30 

  จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/สื่อการเรียนการ
สอนการศึกษาปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 141,100.00 141,100.00 ฎีกา 332,333/2561 14/02/2561 1 

  โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาต ิ เงินรายได้ 30,000.00 29,290.00 ใบสั่งจ้างที่ 
139,142,151/2561 
ใบสั่งซ้ือที่ 135/2561 

08/01/2561 
 

08/01/2561 

3 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่สาธารณชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 5,255.00 ใบสั่งจ้างที่ 262,263 
,274,275 /2561 

26/03/2561 3 

  โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 43,000.00 25,450.00 ใบสั่งจ้างที่ 110-
112/2561 

22/12/2560 5 

  จัดซื้อสารเคมี วัสดุทางการแพทย์
ต่างๆ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 37,050.00 ใบสั่งซ้ือที่ 338, 
546/2561 

25/05/2561 
14/09/2561 

3 
5 

  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจ าต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 310,000.00 304,645.00 ใบสั่งจ้างที่ 230,231, 
23/2561 
ใบสั่งซ้ือที่239, 
241/2561 

13/03/2561 
 

 

7 

  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 40,000.00 ใบสั่งซ้ือที่ 226/2561 02/06/2561 7 

  สนับสนุนและจัดส่งนักเรียน เยาวชน
และประชาชนเข้ารว่มการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 39,571.00 ใบสั่งซ้ือที่ 276,281-
283/2561 

19/04/2561 5 

  กิจกรรมฝึกพัฒนาทกัษะกีฬาประเภท
ต่างๆ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 29,980.00 ใบสั่งซ้ือที่ 108/2561 07/12/2560 5 

  โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 441/2561 19/07/2561 5 

  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพกิาร
และผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,230,000.00 2,051,000.00 ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส ์

01/10/2560  - 
30/09/2561 

165 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นขอน
คลาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 336,000.00 259,680.00 ศพด.ขอนคลาน        01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ส าหรับศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบา้นราไว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 192,000.00 159,320.00 ศดม.ราไว 01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ส าหรับโรงเรียนบ้านขอนคลาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 652,000.00 601,000.00 โรงเรียนบ้านขอนคลาน  01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ส าหรับโรงเรียนบ้านราไว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 480,000.00 456,000.00 โรงเรียนบ้านราไว       01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน 

เงินอดหนุนทั่วไป 20,000.00 12,528.00 ใบสั่งจ้างที่ 335-
336/2561 

24/05/2561 7 

  โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 11,550.00 ใบสั่งจ้างที่ 
384,387/2561 

14/06/2561 5 

  โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์
ผู้สูงวัย และส่งเสริมศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินรายได้ 160,000.00 159,850.00 ใบสั่งจ้างที่ 
318,320,322,/2561
ใบสั่งซ้ือที่ 
317,321/2561 

09/05/2561 

08/05/2561 

 

3 

3 

  โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 7,500.00 ใบสั่งจ้างที่ 445/2561 17/07/2561 7 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 

เงินรายได้ 20,000.00 17,550.00 ใบสั่งจ้างที่ 65/2561 17/11/2561 3 

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 8,500.00 ใบสั่งซ้ือที่ 500/2561 
ใบสั่งจ้างที่ 499/2561 

23/08/2561 
23/08/2561 

5 
5 

 จ านวน   26  โครงการ รวมเปน็เงนิเงนิ 6,879,100.00 6,147,901.01    

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ าในพื้นที่
ต่างๆในชุมชน 

เงินรายได้ 99,000.00 99,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 541/2561 11/09/2561 15 

  ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นทนายแดน 
ม.4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,050,000.00 1,049,500.00 สัญญาจ้าง 146/2561 11/01/2561 90 

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบา้นท่าศิลา-
บ้านตันหยงลาไน ้

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 18,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 494/2561 14/08/2561 5 

  ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 70,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 19/2561 12/10/2560 15 

  บริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ
ประปาต าบลขอนคลาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 77,000.00 77,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 495/2561 14/08/2561 7 

  โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบา้นสู
บ่าว ม.1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 113,400.00 113,400.00 สัญญาจ้าง 371/2561 04/06/2561 60 

  โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายนาย
ส าราญ โกบแม็ง-นายหนาด ติงหวัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 335,700.00 335,700.00 สัญญาจ้าง 323/2561 16/05/2561 60 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง
ถั่ว ม.3 (ชว่งที่ 1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000.00 1,500,000.00 สัญญาจ้าง 280/2561 11/04/2561 90 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบล 

เงินรายได้ 281,972.92 281,972.92 กฟภ.อ.ละงู 31/08/2561 1 

  ขุดลอกคูระบายน้ าภายในพื้นที่ต าบล
ขอนคลาน 

เงินสะสม 145,700.00 145,700.00 สัญญาจ้าง 429/2561 04/07/2561 30 

  ปรับปรุงถนนหินผุสายบา้นนายหมาด
ได๋ หมานยวง-นายประกอบ หมานยวง 
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 150,000.00 สัญญาจ้าง 502/2561 30/08/2561 60 

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมท่อ
ระบายน้ าถนน คสล.สายสมปราชญ์-
ทุ่งปอ บ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที ่
3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหวา้ 
จังหวัดสตูล 

เงินสะสม 156,600.00 156,600.00 สัญญาจ้าง 492/2561 10/08/2561 60 

 จ านวน   12  โครงการ รวมเปน็เงนิเงนิ 4,009,372.92 3,996,552.92    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติและ
กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 

เงินรายได้ 30,000.00 11,728.00 ใบสั่งจ้างที่ 
22,472,490/2561 

23/10/2560 
25/07/2561 
08/08/2561 

5 

  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 57,600.00 บันทึกข้อตกลง 0110/2560-
30/09/2561 

365 

  โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป      

  กิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอน  50,000.00 22,250.00 ใบสั่งซ้ือที่ 375/2561 06/06/2561 5 

 จ านวน   4  โครงการ รวมเปน็เงนิเงนิ 165,000.00 94,206.00    
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
งบตามขอ้บญัญตั ิ วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 79,075.00 ใบสั่งจ้างที่ 219-
221/2561 
ใบสั่งซ้ือที่ 218/2561 

08/03/2561 
06/03/2561 

5 
7 

 จ านวน   1  โครงการ รวมเปน็เงนิ 80,000.00 79,075.00    

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต. เงินรายได้ 30,000.00 30,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 388/2561 14/06/2561 5 

  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เงินรายได้ 350,000.00 102,000.00 ใบสั่งจ้าง/2561 01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เงินรายได้ 755,400.00 443,063.50 - 01/10/2560-
30/09/2561 

365 

  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.
ขอนคลาน 

เงินรายได้ 17,000.00 13,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 537/2561 10/09/2561 30 

  โครงการกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย
รัฐบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 86,670.00 86,670.00 ใบสั่งจ้างที่ 20/2561 16/10/2561 11 

  โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 5,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
184,186/2561 

09/02/2561 3 

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน อบต. เงินรายได้ 5,000.00 450.00 ใบสั่งจ้างที่ 377/2561 07/06/2561 3 

  โครงการ อบต.พบประชาชน เงินรายได้ 5,000.00 5,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 
72,73/2561 

27/11/2560 3 

  ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เงินรายได้ 228,000.00 119,000.00 สัญญาจ้าง242/2561 29/03/2561 45 

  ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 
10 บริเวณหน้าปอ้มจุดตรวจ หมู่ที่ 3  

เงินรายได้ 109,000.00 109,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 372/2561 05/06/2561 15 

 จ านวน  10   โครงการ รวมเปน็เงนิ 1,591,070.00 913,183.40    

 รวมทั้งหมด 55 โครงการ รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 16,787,542.92 15,293,918.33    
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ช. ผลการด าเนินงาน 
             องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การพฒันาการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยนื 

 
โครงการปลกูตน้ไมส้องขา้งทาง 
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ปรบัปรงุภมูิทศันช์ายหาดราไว 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

 

การพฒันาการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหส้งบสขุ 
 

โครงการปอ้งกันและลดอบุตัิเหตบุนทอ้งถนน 
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โครงการสปัดาหว์นัเดก็แหง่ชาติ 
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โครงการน าเสนอผลงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สูส่าธารณชน 

 

 



-27- 
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โครงการจดักจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิประจ าต าบล 

 

 

 



-29- 

 

 

 

โครงการกฬีาทอ้งถิน่สานความสมัพนัธ์ 
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โครงการจดักฬีาสศีนูย์พฒันาเดก็เลก็สัมพนัธ์ 
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โครงการรณรงคแ์กไ้ขปญัหาโรคเอดสใ์นชมุชน 
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โครงการครอบครัวสขุสนัต ์สร้างสรรค์ผูส้งูวยัและสง่เสรมิศลิปะ ประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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โครงการรกัษน์้ า รกัษป์า่ รกัษาแผ่นดนิ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทนายแดน ม.4 

 
 

โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านสูบ่าว หมู่ท่ี 1 
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โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายนายส าราญ โกบแม็ง-นายหนาด  ติงหวัง 

        

 

โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายหมาดได๋ หมานยวง-นายประกอบ หมานยวง หมู่ท่ี 3 
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โครงการขุดลอกคูระบายน้ าในพื้นท่ีต าบลขอนคลาน 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมท่อระบายน้ าถนน คสล.สายสมปราชญ์-ทุ่งปอ  

บ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 

การพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯและกจิกรรมงานรัฐพิธี 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่  

ชือ่ ต าแหน่ง เบอรม์ือถือ email 

นายโชติ   ด าอ่อน  
นายอภินัน  เด็นหลี   
นายวิท สู่สม   
นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง  
นายจ าลอง  อ้นทุ่ย  
นางสุรางค์  สารบัญ  
นายเกาะเฉม  ยีสมัน  
นายเจ๊ะอุสมัน  กอรอมอ  
นายสมาน  โสสนุ้ย  
นายปรีชา   จิตรหลัง  
นายสุนันท์  เหร็มดี  
นายอภิชาติ  ใจสมุทร  
นายสมนึก  ขุนแสง  
นายสมคิด   ชายเกตุ  
นายสุหนัด  ชายพ่อ  
นายต้มสัก  สันบ่าหมีน  
นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง     
นางซารีต้า  เด็นหลี  
     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนภาคราชการ 

ผู้แทนภาคราชการ 

ผู้แทนภาคราชการ 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หัวหน้าส านักปลัด 
 

  

 

   2.คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่  
ชือ่ ต าแหน่ง เบอรม์ือถือ email 

นายวรวิทย์    เพ็ชรเพ็ง  
นางธัญชนก  ขุนกลับ  
นายสรวิชญ ์  มณีกุล  
นายช านาญ  เย็นทั่ว  
นางสาวนุชนาฎ  หวันเก   
นายธวัช  หมีนหา  
นายเฉรด  ติงหวัง  
นายนิพล  กุลหลัง  
นางซารีต้า   เด็นหลี     
นางสาวทิรา  อ่อนตุก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

นักวิชาการคลังช านาญการ                    
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
หัวหน้าส านักปลัด 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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   3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

ชื่อ ต าแหนง่ เบอร์มอืถือ email 

นายสุชล  หลีหมีน   
นายประจวบ  สู่สม  
นายประเสริฐ  เหมรา   
นายเฝีย    หมาดหมีน       
นายร่มหลี จิตต์หลัง       
นางสาวภิญญดา แสงภักดี    
ร.ต.ท.เอกชัย  เทศนอก   
นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง    
นายสรวิชญ์ มณีกุล 
นายประวิง  เพ็งแก้ว      
นายดิเร็ก  หมีนคลาน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 
               ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือ มีความ
ประสงคจ์ะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานทราบ  เพ่ือ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   24  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(  นายโชติ ด าอ่อน ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 


