
 
ประกาศ อบต.ขอนคลาน 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มี
กลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนรว่มดว้ย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙และ(ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให ้“ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นบัแต่วันที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ขอนคลาน จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจดัการอบต.ขอนคลาน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ขอนคลาน 
    "แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมนา่อยู่" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ขอนคลาน 
    1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
    2.ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภยั 
    3.มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
    4.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและด ารงไว้ 
    5.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
    6.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ขอนคลานได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 
    อบต.ขอนคลาน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปญัหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นต่อไป 
    อบต.ขอนคลาน ได้ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2 4,009,000.00 3 600,000.00 11 64,330,000.00 16 21,700,800.00 9 2,810,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 

34 1,390,000.00 36 1,605,000.00 58 79,319,200.00 69 11,595,000.00 79 20,482,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 943,000.00 22 1,230,000.00 45 36,810,800.00 57 92,591,000.00 59 120,346,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 295,000.00 8 295,000.00 8 295,000.00 10 575,000.00 9 345,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 195,000.00 10 295,000.00 16 3,540,000.00 23 13,750,000.00 22 41,195,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

6 305,000.00 10 508,100.00 12 1,070,000.00 9 2,440,000.00 8 540,000.00 

รวม 80 7,137,000.00 89 4,533,100.00 150 185,365,000.00 184 142,651,800.00 186 185,718,000.00 
 



    
 

 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ขอนคลาน ได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 4,496,390 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน - - 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 13 1,376,590.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3,104,800.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - - 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 1 15,000.00 

รวม 23 4,496,390.00 
 

    รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ขอนคลาน มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

16,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

การดแูล เฝ้าระวัง ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ในพื้นที่เส่ียงภัย 

2. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการสัปดาห์วัน
เด็กแห่งชาติ 

79,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานและให้ทกุภาคสว่น
เห็นความส าคัญของเด็ก 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก 

3. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อก าจัดและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

ประชาชนในต าบลขอน
คลาน 

4. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.ขอน
คลานคัพ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน 

5. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอทุ่ง
หว้า 

71,590.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มี
การเล่นกีฬาอยา่งทั่วถึง 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 

6. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาในหมู่บ้าน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
อย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
ตามความต้องการของ
หมู่บ้าน 

7. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

สนับสนุนและจัดส่ง
นักเรียน เยาวชน
และประชาชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

95,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มี
การเล่นกีฬาอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา
ในการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

8. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบลขอนคลาน 

9. 

การส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่คน
พิการ 

คนพิการในต าบลขอนคลาน 

10
. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลขอน
คลาน 

11
. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เงินส ารองจ่าย 100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินและสาธารณภยั 

ผูไ้ด้รับความเดือดร้อนใน
พื้นที่ 

12
. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

13
. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการจัดซ้ือชุด
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ ด้าน
สื่อ DLTV 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับ
การศึกษาหาความรู้ผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV) 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบา้นราไว 

14
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายคลองถั่ว (ชว่งที่ 
2) หมู่ที่ 1 

532,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.70 เมตร 

15
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายคลองถั่ว (ชว่งที่ 
2) หมู่ที่ 3 

551,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้่ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
622 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.55 เมตร 

16
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายนายหมาดได๋ 
หมานยวง-นาย
ประกอบ หมานยวง 
หมู่ที่ 3 

168,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.70 เมตร 

17
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายนายร่ม ท้ายวัง 
หมู่ที่ 3 

190,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.55 เมตร 

18
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายนายสัญญา สู่
สม-บ้านนายกาหรีม 
ชายเกตุ หมู่ที่ 2 

324,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
380 เมตร ถมหินผุหนา 
0.55 เมตร 

19
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายบ้านนายจ านง 
หมานยวง-นาย
ประกอบ โสสนุย หมู่
ที่ 3 

579,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

ถนนหินผุ กว้าง 5 เมตร ยาว 
580 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

20
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายนายส าราญ โก
บแม็ง-นายหนาด ติง
หวัง หมู่ที่ 2 

407,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
425 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

21
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนหินผุ
สายบ้านนายธวัชชยั 
ลาวัลย-์ท่ออุโมงค์ 
หมู่ที่ 2 

353,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนหินผุ กว้าง 4 เมตร ยาว 
390 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

22
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายทวิ เทศ
นอก หมู่ที ่3 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านกัการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

ถมหินผุช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 117 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 
ถมหินผุกวา้ง 4 เมตร ยาว 
73 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร 

23
. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต.
ขอนคลาน 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 

เว็บไซต์ของ อบต. 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ขอนคลาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ 
จ านวนเงิน 4,496,390 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 4,235,577 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน     

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 9 1,123,387.00 9 1,123,387.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,102,190.00 8 3,102,190.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 18 4,235,577.00 18 4,235,577.00 

    รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ขอนคลาน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

16,000.00 15,910.00 15,910.00 90.00 

2. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการสัปดาห์วัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2563 

79,000.00 74,000.00 74,000.00 5,000.00 

3. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน 

15,000.00 13,506.00 13,506.00 1,494.00 

4. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชนและประชาชน
อ าเภอทุ่งหว้า 

71,590.00 70,150.00 70,150.00 1,440.00 

5. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

วัสดุกีฬา 40,000.00 39,984.00 39,984.00 16.00 



 ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

6. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชนและประชาชน 

95,000.00 94,900.00 94,900.00 100.00 

7. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000.00 686,400.00 686,400.00 213,600.00 

8. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

ส ารองจ่าย 100,000.00 68,537.00 68,537.00 31,463.00 

9. 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

โครงการด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

10. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายคลองถั่ว 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 

532,000.00 532,000.00 532,000.00 0.00 

11. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายคลองถั่ว 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 

551,000.00 551,000.00 551,000.00 0.00 

12. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายนายหมาดได๋ 
หมานยวง-นาย
ประกอบ หมานยวง 
หมู่ที่ 3 

168,000.00 167,500.00 167,500.00 500.00 

13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายนายร่ม ท้าย
วัง หมู่ที่ 3 

190,000.00 189,640.00 189,640.00 360.00 

14. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายนายสัญญา สู่
สม-บ้านนายกาหรีม 
ชายเกตุ หมู่ที่ 2 

324,000.00 323,500.00 323,500.00 500.00 

15. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายบา้นนาย
จ านง หมานยวง-นาย
ประกอบ หมานยวง 
หมู่ที่ 3 

579,800.00 579,550.00 579,550.00 250.00 

16. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายนายส าราญ 
โกบแม็ง-นายหนาด 
ติงหวัง หมู่ที่ 2 

407,000.00 406,500.00 406,500.00 500.00 

17. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินผุสายบา้นนายธวัช
ชัย ลาวัลย์-ทอ่อุโมงค์ 
หมู่ที่ 2 

353,000.00 352,500.00 352,500.00 500.00 

18. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต.ขอน
คลาน 

15,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 

 

 

 



 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ขอนคลาน ทุ่งหวา้ จ.สตูล 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 11 64,330,000.00 - -     

2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มั่นคง สงบสุข 

58 79,319,200.00 13 1,376,590.00 9 1,123,387.00 9 1,123,387.00 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 36,810,800.00 9 3,104,800.00 8 3,102,190.00 8 3,102,190.00 

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8 295,000.00 - -     

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 3,540,000.00 - -     

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 12 1,070,000.00 1 15,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 150 185,365,000.00 23 4,496,390.00 18 4,235,577.00 18 4,235,577.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ขอนคลาน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป ี2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความรว่มมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทยีบ รปูถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
อ่ืน ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายโชติ ด าอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 

074710902 ต่อ 107 0942523954 - 

นายอภินัน เด็นหล ี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 

074710902 0874771933 - 

นายวิท สู่สม รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 

074710902 0869617807 - 

นายวีระวุฒิ ทอดทิ้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 

074710902 0843044820 - 

นายจ าลอง อ้นทุย่ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลขอนคลาน 

074710902 0617537619 - 

นางสุรางค์ สารบัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลขอนคลาน 

074710902 0892992692 - 

นายสมมาตร ชายเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 0894661892 - 

นายเจ๊ะอุสมัน กอรอมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 0847899109 - 

นายสมาน โสสน้่ย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 0815991479 - 

นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ผู้แทนภาคราชการ - 0872875682 - 



นายบุญรอด หมีนหา ผู้แทนภาคราชการ - 0897326702 - 

นางปิยะพิชญ ์จิตรหลัง ผู้แทนภาคราชการ - 0819573909 - 

นางสาวสุนิสา โสสนุย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายทรงยศ รักษะโบ๊ะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 0648917394 - 

นายศักดิ์ชัย หมานยวง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 0836515570 - 

นายธวัช หมีนหา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายวรวิทย ์เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 

074710902 ต่อ 106 0869592453 - 

นางซารีต้า เด็นหลี หัวหน้าส านักปลัดฯ 074710902 ต่อ 101 0801390278 - 

 
   2. คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประเสริฐ เหมรา รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน 

074710902 0896577008 - 

นายสกล ทอดทิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลขอนคลาน 

- 0943197922 - 

นายสุชล หลหีมีน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลขอนคลาน 

- 0950878436 - 

นางสาวภิญญารัตน์ เกลี้ยงสง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายทว ีขุนแสง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 0629617688 - 

 ัพันต ารวจโท โกเศรธฐ์ สาอุ ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 0646214821 - 

นายสมเกียรติ เจะ๊สา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 0805211954 - 

นายประวิง เพ็งแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายดิเร็ก หมีนคลาน ผู้ทรงคุณวุฒิ - 0620750223 - 

นายวรวิทย ์เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 

074710902 ต่อ 106 0869592453 - 

นางซารีต้า เด็นหลี หวัหน้าส านักปลัดฯ 074710902 ต่อ 101 0801390278 - 

นางสาวสาลี่ขอ ชายเกต ุ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

074710902 ต่อ 101 0620645350 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวรวิทย ์เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 

074710902 ต่อ 106 0869592453 - 

นางสาวฮารียะ๊ กูนดิน ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

074710902 ต่อ 105 0835343322 - 

นางสาวนุชนาฎ หวันเก นักวิชาการคลังช านาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

074710902 ต่อ 102 0950938836 - 

นายเจษฎา หยีมะเหร็บ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

074710902 ต่อ 103 0884449092 - 

นางสาวลีอานา ปากบารา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

074710902 ต่อ 104 0805440484 - 

นางสาวอภัสนันท์ โสสนุย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 



นายอนนท ์มองเหีย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายประชัน บ่าโงย้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 0896569236 - 

นางซารีต้า เด็นหลี หัวหน้าส านักปลัดฯ 074710902 ต่อ 101 0801390278 - 

นางสาวทิรา อ่อนตุก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 074710902 ต่อ 101 0897386010 - 
 

    
                ทั้งนี้ หากประชาชนทกุท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลขอนคลานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนนิการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ในระยะต่อไป  
 
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                                  
                                                                             ( นายโชติ  ด าอ่อน ) 
                                                                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลขอนคลาน 
 


