
  

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส์วนต าบลคลองขาม 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส์วนต าบลคลองขาม 

ประจ าป์งบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๑ 
_______________________________________ 

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  แก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ.๒๕๔๖  ความว่า “ให่นายกองค่การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได่แถลงไว่ต่อสภาองค่การบริหารส่วนต าบลเป่นประจ าทุกป่   โดยให่ประกาศไว่โดย
เป่ดเผย ณ ที่ท าการองค่การบริหารส่วนต าบลด่วย” นั้น  

                   บัดนี้ นายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ได่ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภาองค่การ
บริหารส่วนต าบลคลองขาม ครบรอบระยะเวลา ๑ ป่ ประจ าป่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

      จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามให่
ทราบโดยทั่วกัน   ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท่ายนี้ 
                      
                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)  
                                                                          (นายวิทยา  บุญตาโลก ) 

                            นายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งป์ 
ประจ าป์งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายวิทยา  บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส์วนต าบลคลองขาม 
เสนอต์อสภาองค์การบริหารส์วนต าบลคลองขาม 

--------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานสภาองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม และ 

ท่านสมาชิกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ตลอดจนผู่ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ด่วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  หมวด ๑๔  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ

ให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นต่องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช่จ่าย 
และผลการด าเนินงานในรอบป่งบประมาณเพ่ือให่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕ ได่ก าหนดให่นายกองค่การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได่แถลงไว่ต่อสภาองค่การบริหารส่วนต าบลเป่นประจ าทุกป่  
อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข่อ ๓๐ (๕)  ก าหนดให่ผู่บริหารองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาต่อสภาท่องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให่ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน่อยป่ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป่ 
          ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให่เป่นไปตามเจตนารมณ่แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
หมวด ๑๔  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก่ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค่กร
ปกครองส่วนท่องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ข่อ ๓๐ (๕)   
กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การใช่จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าป่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  เพ่ือให่สภาองค่การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติ
ได่รับทราบ และเพ่ือประกาศให่ประชาชนทราบเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
ของการบริหารส่วนต าบลคลองขาม ต่อไป 
ท์านประธานสภาฯที่เคารพ 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ได่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลอง
ขาม ให่กระผม นายวิทยา  บุญตาโลก   เป่นผู่ได่รับเลือกตั้งเป่นนายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม  และ



  

กระผมได่แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวนัที ่ 20  ตุลาคม  25251  ไว ้ 6  ประการ  ประกอบ
กับการที่องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามได่ก าหนดวิสัยทัศน่การพัฒนาเพ่ือเป่นกรอบแนวทางและทิศทางใน
การพัฒนาต าบล คือ “ โครงสร่างพ้ืนฐานพร่อม   น่อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ   มุ่งผลิตสู่การท่องเที่ยว    ยึดเหนี่ยว
สร่างคุณธรรม    น าพาสิ่งแวดล่อม พร่อมยึดหลักธรรมาภิบาล  ”   ซ่ึงวิสัยทัศน่  ดังกล่าวกระผมได่ยึดถือเป่น
เป่าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา 
 ตลอดป่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ป่ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป่นการครบรอบป่ของการบริหารงานองค่การบริหารส่วน
ต าบลคลองขาม ภายใต่ความรับผิดชอบของกระผม   กระผมและคณะผู่บริหารได่ด าเนินการแก่ไขป่ญหาความเดือดร่อน
และตอบสนองต่อความต่องการของประชาชน เพ่ือให่พ่ีน่องประชาชน ได่รับประโยชน่และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได่
คาดหวังเอาไว่  แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต่ข่อจ ากัดหลายประการ  ไม่ว่าจะเป่นป่ญหาที่สะสมมาตั้งแต่ป่ที่ผ่านมาซึ่งมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป่นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและคณะได่ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป่นที่ 
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น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก่ไขป่ญหา กระผมจะมุ่งเน่นให่คนส่วนใหญ่ได่รับประโยชน่มากที่สุด  จึงใคร่ขอแถลง
ผลการด าเนินงาน  ตามนโยบายที่ได่แถลงต่อสภาองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม  ดังนี้ 
ท์านประธานสภาฯที่เคารพ  นโยบายประการแรก คือ 
๑.การพัฒนาด์านโครงสร์างพื้นฐาน 

จากแนวคิดที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาด่านโครงสร่างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการค่า การลงทุนและการพัฒนา
ด่านการเกษตรให่ได่มาตรฐานและตอบสนองความต่องการของประชาชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ กระผมและคณะได่
ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาด่านโครงสร่างพ้ืนฐานเพื่อการด ารงชีวิตและเพ่ือการประกอบอาชีพอันประกอบด่วย  
๑.๑ การแก์ป์ญหาน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค ได์ด าเนินการดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ 

 
งบประมาณ (บาท) 

๑. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ า บ่านขาม หมู่ที่1 งบประมาณ    2๒,๐๐๐.- บาท 

๒. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ า บ่านขาม หมู่ที่ 5 งบประมาณ    29,๐๐๐.- บาท 

๓. ค่าจดัซือ้เครือ่งสบูน ้าแบบจุ่มน ้าลกึ(ซบัเมอร)์ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า
ไมน้่อยกว่า 1.5 แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ตดิตัง้เพื่อสบูน ้าส าหรบั
ประปาหมูบ่า้น บา้นหนองแวงฮ ีหมูท่ี ่12 จ านวน 1 ชุด   

งบประมาณ    30,๐๐๐.- บาท 

๔. ขยายเขตประปาหมูบ่า้น บา้นโตน้ หมูท่ี ่5 งบประมาณ    38,๐๐๐.- บาท 

5 ซ่อมแซมระบบประปา หมูบ่า้น บา้นหนองแวงฮ ีหมู ่11 งบประมาณ    55,๐๐๐.- บาท 

6 เงนิสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสบูน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า งบประมาณ  215,516.55.- บาท 

7. โครงการขดุลอกเปิดทางน ้า บา้นขาม หมูท่ี ่1 งบประมาณ 45,๐๐๐.- บาท             
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

8. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน ้า บา้นหนองแวงฮ ีหมู ่11 งบประมาณ 45,๐๐๐.- บาท         



  

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

9. โครงการขดุลอกเปิดทางน ้า บา้นหนองบวั หมู ่19 งบประมาณ 10,๐๐๐.- บาท         
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
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๑.๒ การแก์ป์ญหาการคมนาคมสัญจรและการขนส์งผลผลิตทางด์านการเกษตรได์ด าเนินการ ดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ      (บาท) 
๑. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านขาม หมู่ ๓ งบประมาณ    ๑๒๕,๐๐๐.- บาท 
๒. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านโต่น หมู่ ๕ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐.- บาท 
๓. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านโคกสี หมู่ ๖ งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.- บาท 
๔. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านสา หมู่ ๗ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.- บาท 
๕. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านหนองบัวหน่วย หมู่ ๒ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.- บาท 
๖. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านดงอัคคะ หมู่ ๙ งบประมาณ ๙๗,๐๐๐.- บาท 
๗. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ เส่น  

บ่านหนองบัว หมู่ ๑๓ 
งบประมาณ ๑๘๗,๐๐๐.- บาท 

๘. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านสา หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐.-   บาท 
๙. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านสา หมู่ ๑๗ งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐.- บาท 
๑๐. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านหนองหล่ม หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.- บาท 
๑๑. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านโคกสี หมู่ ๑๘ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.- บาท 
๑๒. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านหนองบัว หมู่ ๑๙ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.- บาท  
๑๓. ก่อสร่างถนนเพ่ือการเกษตร บ่านหนองหล่ม หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.-   บาท 
14. ก่อสร่างลานอเนกประสงค่ ศาลากลางบ่าน หมู่.๕ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.-   บาท 

15 ก่อสร่างรางระบายน้ าแบบส าเร็จรูป บ่านขาม หมู่ ๑ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.- บาท 



  

16. ก่อสร่างรางระบายน้ าแบบส าเร็จรูป บ่านหนองบัวหน่วยม.๒ งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐.- บาท 
17. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นหนองแวงฮ ีหมู ่11 งบประมาณ 150,๐๐๐.- บาท 
18. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นโคกส ีหมู ่18 งบประมาณ 100,๐๐๐.- บาท 
19. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นหนองบวั หมู ่19 งบประมาณ 100,๐๐๐.- บาท 
20. ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมถนนลกูรงัพรอ้มวางท่อ คสล.  บา้นหนองหล่ม หมูท่ี ่10 งบประมาณ 7,๐๐๐.-บาท 
21. ก่อสรา้งรางระบายน ้า บา้นขาม หมู่ที ่15 งบประมาณ 121,๐๐๐.- บาท 
22. ก่อสรา้งรางระบายน ้า บา้นโตน้ หมูท่ี ่5 งบประมาณ 82,๐๐๐.- บาท 
23. ก่อสรา้งรางระบายน ้า บา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที ่16 งบประมาณ 197,๐๐๐.- บาท 
24. ก่อสรา้งรางระบายน ้าพรอ้มวางท่อระบายน ้า บา้นบงึอร่าม หมู่ที ่

8 
งบประมาณ 1๙๘,๐๐๐.- บาท  

25. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวัหน่วย หมู ่2 งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท          
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

26. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นขาม หมู ่3 งบประมาณ 29,๐๐๐.- บาท          
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

27. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวั หมู ่4 งบประมาณ 33,๐๐๐.- บาท          
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

28. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโต้น หมู ่5 งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท          
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

29. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโคกส ีหมู ่6 งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท          
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

-4- 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ      (บาท) 
30. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นสา หมู ่7 งบประมาณ 53,๐๐๐.- บาท                   

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
31. ซ่อมแซมถนน คสล.บา้นบึง่อรา่ม-บา้นหนองบวัหน่วย งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                 

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
32. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นบงึอรา่ม หมู ่8 งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
33. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองหล่ม หมู ่

10 
งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๓4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองแวงฮ ีหมู ่
11 

งบประมาณ 15,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๓5. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองแวงฮ ีหมู ่
12 

งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๓6. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวั หมู ่ งบประมาณ 100,๐๐๐.- บาท                  



  

13 (จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
37. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นสา หมู ่14 งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
38. โครงการวางท่อระบายน ้าถนนเพื่อการเกษตรภายใน               

บา้นสาหมู่ที ่14 
งบประมาณ 5,๐๐๐.- บาท                   
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

39. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวัหน่วย 
หมู ่16 

งบประมาณ 26,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

40. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นสา หมู ่17 งบประมาณ 40,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔1. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโคกส ีหมู ่18 งบประมาณ 25,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔2. โครงการวางท่อระบายน ้าถนนเพื่อการเกษตรภายใน               
บา้นโคกส ีหมูท่ี ่18 

งบประมาณ 10,๐๐๐.- บาท                   
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔3. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโคกส ีหมู ่18  
(สายหนองหมาจอก) 

งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโคกส ีหมู ่18  
(สายหนองขาม) 

งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔5. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นโคกส ีหมู ่18  
(สายถนนการเกษตรใหม)่ 

งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

๔6. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวั หมู ่
19   

งบประมาณ 20,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 

47 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน บา้นหนองบวั หมู ่
19   

งบประมาณ 60,๐๐๐.- บาท                  
(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ      (บาท) 
48. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านหนองบัวหน่วย หมู่ ๑6 งบประมาณ 120,๐๐๐.- บาท                   

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
48. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านโคกสี หมู่ ๑8 งบประมาณ 78,๐๐๐.- บาท                   

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
49. ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่านหนองบัว หมู่ ๑9 งบประมาณ 500,๐๐๐.- บาท                   

(จ่ายขาดสะสม ณ 30 กนัยายน 2560) 
50. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นขาม หมู ่3 งบประมาณ 50,๐๐๐.- บาท 
51. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นสา หมู ่7 งบประมาณ 50,๐๐๐.- บาท 
52. ซ่อมแซมถนนลกูรงั บา้นอคัคะ หมู ่9 งบประมาณ 50,๐๐๐.- บาท 



  

 
๑.๓ การแก์ป์ญหาด์านการขยายบริการกระแสไฟฟ์าเพื่อครัวเรือน/ชุมชน ได์ด าเนินการคือ  
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 
๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์ขยายเขต 

บา้นโคกส ีหมูท่ี ่6 
งบประมาณ    100,000.-บาท 

๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์ขยายเขต 
บา้นดงอคัคะ หมูท่ี ่9 

งบประมาณ    200,000.-บาท 

๓. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์ขยายเขต 
บา้นสา หมูท่ี ่14 

งบประมาณ    50,000.-บาท 

๔. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์ขยายเขต 
บา้นหนองบวัหน่วย หมูท่ี ่2 

งบประมาณ    30,000.-บาท 

๕. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์ขยายเขต 
บา้นหนองแวงฮ ีหมูท่ี ่12 

งบประมาณ    50,000.-บาท 

6. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์สายพาดดบั 
บา้นขาม หมูท่ี ่1 

งบประมาณ    30,000.-บาท 

7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสนิธุ ์สายพาดดบั 
บา้นโต้น หมูท่ี ่5 

งบประมาณ    70,000.-บาท 

8. ค่าจดัซือ้และตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล ์5 จดุ งบประมาณ    150,000.-บาท 
9. ค่าใชจ้่ายแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง งบประมาณ    30,000.-บาท 

 
๒.นโยบายประการที่ ๒ การพัฒนาด์านเศรษฐกิจ   
  ในด่านการด าเนินการตามนโยบายด่านเศรษฐกิจ  ได่มุ่งเน่นการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม  
ส่งเสริมการฝ่กอบรมอาชีพให่กับกลุ่มแม่บ่าน ทั้งนี้ได่ด าเนินการภายใต่ความร่วมมือกับศูนย่บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลคลองขาม และนอกจากนี้ได่ด าเนินการประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด และ ส านักงานพัฒนาฝ่มือแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ่เพ่ือการด าเนินการ
ด่านพัฒนาด่านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต าบลคลองขาม  โดยได่ด าเนินการตามโครงการที่ เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายประการที่ 
๒ ดังนี้ 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 
๑. โครงการค่าใช่จ่ายฝ่กอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ งบประมาณ  ๔9,95๐.-บาท 
๒. 
 

โครงการจดัซือ้พนัธุป์ลาและส่งเสรมิการเลีย่งปลาเพื่อ
เศรษฐกจิพอเพยีงและแหล่งน ้าภายในเขตต าบลคลองขาม 

งบประมาณ  100,๐๐๐.-บาท 



  

 
3. ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัไฟป่า งบประมาณ  50,๐๐๐.-บาท 
4. ค่าใชจ้่ายในการสนบัสนุนโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง งบประมาณ  32,๐๐๐.-บาท 
 
๓. นโยบายประการที่ ๔ การพัฒนาด์านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 

         การพัฒนาในด่านสังคม ถือว่าเป่นนโยบายที่ส าคัญอีกนโยบายหนึ่งที่จะท าให่ชุมชนมีความเข่มแข็งอย่างยั่งยืน   
ในป่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 นั้น ได่มีการพัฒนาด่านสังคมแยกเป่นดังนี้ 

ด่านสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาคน ได่ด าเนินการเพ่ือสร่างสวัสดิการให่กับผู่พิการ คนชรา ผู่ด่อยโอกาส  เพื่อเป่นการ
สงเคราะห่ราษฎรตามอ านาจหน่าที่ขององค่การบริหารส่วนต าบล อันได่แก่ โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา  โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู่พิการ   โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด่อยโอกาส  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู่สูงอายุ  
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู่พิการ  ได่ด าเนินการสมทบงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักปลอดสารพิษให่กับผู่สูงอายุและผู่พิการ  และได่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย่พัฒนาครอบครัวต าบลคลองขาม เป่นต่น 

        การพัฒนาด่านศึกษา ได่มุ่งเน่นการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ตลอดจนให่
ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะเชื่อว่าการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ นั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน เนื่องจากการศึกษาจะต่องเกิดขึ้นและด าเนินไปจนกว่าจะจบชีวิต   โดยในส่วนของการศึกษาในระบบได่มีการ
ด าเนินการคือ  จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๑  แห่ง  ศูนย่พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๘ ศูนย่  การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาหรือการจัดประสบการณ่เรียนรู่ของโรงเรียนและศูนย่พัฒนาเด็ก อันได่แก่ การสนับสนุนสื่อ
วัสดุการเรียนรู่  งบประมาณเพ่ือการน าเด็กส่งโรงพยาบาล  โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการอาหารกลางวัน รถรับส่ง
นักเรียน  และส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา   นอกจากนี้ได่ด าเนินการผลักดันให่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร่การพัฒนา
ด่านการศึกษา  แผนการจัดการศึกษาสามป่ของโรงเรียนและศูนย่พัฒนาเด็กเล็กแผนปฏิบัติการประจ าป่  การให่
บุคคลากรด่านการศึกษาได่รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู่โดยการส่งเข่ารับการอบรมและประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ่การเรียนรู่เพ่ือน ามาพัฒนาการศึกษาให่กับเด็กนักเรียนเด็กในศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก  
ตลอดจนได่จัดให่มีสวัสดิการต่างๆ ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท่องถิ่นเพ่ือเป่นการสร่างขวัญก าลังใจให่
บุคคลากรด่านการศึกษาในการปฏิบัติหน่าที่ และได่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและศูนย่ฯให่มีคุณภาพและได่
มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานและมาตรฐานการศึกษา(ข้ันพ้ืนฐาน)ของโรงเรียนศูนย่พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น ซึ่งเป่นไปตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท่องถิ่นก าหนดทุกประการ 

   ด่านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการได่มีการด าเนินโครงการ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนสนับสนุนการด าเนินงานด่านกีฬาของชมรมกีฬาต าบลคลองขาม   

   ด่านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ได่ด าเนินการเพ่ือการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการดังนี้   
การจัดกิจกรรมงานวันกตัญู่  เพ่ือเป่นการอนุรักษ่ประเพณีการรดน้ าขอพรจากผู่สูงอายุ  และเพ่ือเป่ดโอกาสให่บุตร



  

หลานได่มีโอกาสแสดงความกตัญู่และแสดงมุติตาจิตต่อผู่สูงอายุ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรม
ทาง 
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ศาสนาให่แก่วัดและส านักสงฆ่ในพ้ืนที่ โครงการสนับสนุนงบประมาณท่ีว่าการอ าเภอยางตลาดในการกิจกรรมพระราชพิธี 
ได่แก่กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ่าฯพระบรมราชินีนาถ  วันป่ยะมหาราช  โครงการงานประเพณี
บุญคูณลานด าเนินการเพ่ือเข่าร่วมงานประเพณีบุญคูณลานอ าเภอยางตลาด นโยบายในด่านการส่งเสริมสุขภาพ และพลา
มัยของประชาชนได่มุ่งเน่นการพัฒนาคนให่มีความสมบรูณ่ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งสติป่ญญาซึ่งเป่นรากฐานใน
การเสริมสร่างความเข่มแข็งและยั่งยืนให่กับสังคมและประเทศชาติ โดยได่ด าเนินงานร่วมกับสถานีอนามัยในพ้ืนที่ในการ
ให่บริการตรวจสุขภาพและให่ความรู่เรื่องสุขภาพของผู่สูงอายุในเขตพ้ืนที่สนับสนุนการด าเนินงานของชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนเพ่ือร่วมประสานงานกับองค่การบริหารส่วนต าบลในด่านการให่บริการด่านสุขภาพแก่ประชาชน 
โครงการให่ความรู่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟ่่นฟูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ศูนย่โฮม
สุขต าบลคลองขาม เพื่อจัดให่มีบุคลากรด่านสาธารณสุขเยี่ยมผู่ป่วยติดเตียงและเป่นที่พักฟ่่นของผู่ป่วยการด าเนินการพ่น
หมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายอันเป่นการป่องกันและควบคุมโรคไข่เลือดออกไม่ให่ระบาดในชุมชนรวมทั้งการจัดงานแข่งขัน
กีฬาเพ่ือรณรงค่ต่อต่านเพ่ือแก่ไขป่ญหายาเสพติดในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณให่กับศูนย่ปฏิบัติการต่อสู่เพ่ือ
เอาชนะป่ญหายาเสพติดอ าเภอยางตลาด  ด่านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย่สิน  ได่พัฒนาระบบป่องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให่มีความพร่อมที่จะให่ความช่วยเหลือในเบื้องต่นอย่างทันท่วงที  อาทิเช่น  โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินงานของอาสาสมัครป่องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   เพ่ือให่เจ่าหน่าที่มีความพร่อมในการปฏิบัติงาน 
และการให่บริการช่วยเหลือชุมชน และนอกจากนี้ยังได่ด าเนินการเพ่ือการส่งเสริมการแก่ป่ญหาการระบาดของยาเสพติด
โดยการสนับสนุนงบประมาณให่กับศูนย่ปฏิบัติการต่อสู่เพ่ือเอาชนะป่ญหายาเสพติดอ าเภอยางตลาด และนอกจากนี้ยัง 
โดยใช่งบประมาณเพ่ือการด าเนินประกอบด่วยโครงการดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. ค่าใชจ้่ายโครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุ งบประมาณ    93,3๐๐.- บาท 

๒. ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัยาเสพตดิ งบประมาณ    45,5๐๐.-  บาท 

๓. ค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. และ ชรบ. อบต.คลอง
ขาม 

งบประมาณ  215,205.-  บาท 

๔. โครงการจา้งเหมารถรบั-ส่งนกัเรยีนโรงเรยีน อนุบาล อบต.คลอง
ขาม 

งบประมาณ   742,513.- บาท 

๕. ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ งบประมาณ  496,400.- บาท 

๖. ค่าใชจ้่ายการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน งบประมาณ 1,225,782 .- บาท 
๗. ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ (ค่า

ปจัจยัพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน) 
งบประมาณ    20,๐๐๐.-  บาท 

๘. ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่เพื่อ งบประมาณ  2,038,672 .- บาท 



  

สนบัสนุนภารกจิของโรงเรยีน 
๙. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา ของศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 
งบประมาณ   1,469,162.-บาท 

๑๐. ค่าใชจ้่ายในการณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ งบประมาณ   1๐,๐๐๐.-  บาท 
๑๑. 
 

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก งบประมาณ    30,0๐๐.- บาท 

๑๒. ค่าใชจ้่ายในการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ งบประมาณ   67,5๐๐.- บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑3. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ      ๑๔๒,๕๐๐.- บาท 
๑4. ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมวนัเดก็ งบประมาณ       98,690 .- บาท 
๑5. ค่าใชจ้่ายในการจดัการแขง่ขนักฬีาคลองขามคพั งบประมาณ  119,650. - บาท 
๑6. ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิแขง่ขนักฬีาระดบัต่างๆ งบประมาณ       92,400.-   บาท 
๑7.     โครงการจดัแขง่ขนักฬีาฟุตซอล อบต.คลองขามตา้นยาเสพตดิ งบประมาณ    57,700.- บาท 

18. ค่าใชจ้่ายในการอนุรกัษ์ศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม งบประมาณ       ๕0,๐๐๐.-  บาท 
19. ค่าใช่จ่ายในงานประเพณี รัฐพิธีหรือพิธีทางศาสนา งบประมาณ      48,5๐๐.-   บาท 
20. ค่าใชจ้่ายในการจดังานวนัผูส้งูอายุ งบประมาณ      78,0๐๐.-   บาท 

21. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม จปฐ. งบประมาณ      5,0๐๐.-   บาท 
22. ค่าใชจ้่ายในโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารงุสุข เพื่อไกไ้ขปญัหาความ

ยากจน และพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชน 
งบประมาณ      98,9๐๐.-   บาท 

23. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ งบประมาณ 13,030,000.-บาท 
24. เบีย้ยงัชพีคนพกิาร งบประมาณ 3,647,100.-บาท 
25. เบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส ์ งบประมาณ 152,000.-บาท 
26. เงนิส ารองจา่ยกรณฉุีกเฉิน เรง่ด่วนในหน้าที ่อบต.คลองขาม งบประมาณ 533,780.-บาท 
  
๔. นโยบายประการที่ ๕ ด์านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล์อมอย์างยั่งยืน 
            ในด่านการด าเนินงานด่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่อม  ได่ด าเนินการอธิเช่น การปลูกต่นไม่
เพ่ือปรับภูมิทัศน่บริเวณสองข่างทางเส่นทางคมนาคม   การจัดกิจกรรมปลูกต่นไม่เนื่องวันส าคัญ การป่องกันการเสื่อม
โทรมของธรรมชาติพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ให่เป่นรากฐานในการด ารงชีวิตของชุมชน  การปล่อยพันธุ่ปลาน้ าลงสู่
แหล่งน้ าเพ่ือคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการพัฒนา
สิ่งแวดล่อมและได่ด าเนินกิจกรรมการออกบริการตัดกิ่งไม่หญ่าบริเวณริมทางสองข่างถนนภายใต่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งมีจิตสาธารณะในพ้ืนที่ และได่ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ า
ในพ้ืนที ่ ประกอบด่วยโครงการดังต่อไปนี้     
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 



  

๑. โครงการปลกูดอกไม ้ไมย้นืตน้บรเิวณรมิถนน งบประมาณ  100,00๐.-  บาท 
 
๕. นโยบายประการที่ ๕ ด์านการบริหารจัดการองค์กรภายใต์หลักธรรมาภิบาล 
     จากนโยบายดังกล่าว กระผมได่จัดให่มีการบริหารจัดการองค่กรโดยในด่านการให่บริการแก่ประชาชนใน
เขตองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามได่ให่ความส าคัญโดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบลและลูกจ่างทุกคน ในการ
ให่บริการกับพี่น่องประชาชน ทั้งในที่ตั้งส านักงานองค่การบริหารส่วนต าบล และการบริการนอกส านักงานองค่การ
บริหารส่วนต าบล  ได่แก่  งานบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และงานบริการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือความ
สะดวกของประชาชนโดยในการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เน่นการบริการเชิงรุก  
 โดยเฉพาะด่านการบริการข่อมูลข่าวสาร  ได่มีการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซด่ของอบต.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ่ข่อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร่เน็ท  ได่มีการก่อสร่างศูนย่ข่อมูลข่าวสารทางราชการ เพ่ือป่ด 
ประกาศประชาสัมพันธ่ ข่อมูลข่าวสาร และเพ่ือให่ชุมชนได่รับรู่ถึงการปฏิบัติงานขององค่การบริหารส่วนต าบลได่ 
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ด าเนินการประชาสัมพันธ่ข่าวสารขององค่การบริหารส่วนต าบลผ่านสื่อหอกระจายข่าว    
          นอกจากนี้ยังได่จัดให่มีแบบฟอร่มเพ่ือความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป่นแบบฟอร่มยื่นค า
ร่องเพ่ือขอรับบริการในการขอรับข่อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข่อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ เพ่ือแสดงให่เห็นว่าการด าเนินงานขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามเป่นไปด่วยความโปร่งใสและให่
ประชาชนสามารถเข่ามาตรวจสอบได่ทุกเมื่อ      
 รวมทั้งการเตรียมความพร่อม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามผู่
ให่บริการให่มีความรู่ มีทักษะ ทัศนคติ  และพฤติกรรม ที่มุ่งตอบสนองต่อประชาชนด่วยความเสมอภาค ยุติธรรม
และเป่นธรรม  ทั้งนี้  โดยการจัดฝ่กอบรมและและส่งเสริมให่บุคลากรได่มีโอกาสเข่ารับการฝ่กอบรมในหลักสูตรที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให่พนักงานและลูกจ่างให่มีความรู่ ความเข่าใจในบทบาท อ านาจหน่าที่ที่ต่องปฏิบัติ  
และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน่าที่เพ่ือให่ประชาชนได่รับประโยชน่จากการปฏิบัติงานในหน่าที่สูงสุด  
ตลอดจนได่ด าเนินการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด่วยการ
บริหารจัดบ่านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   เพ่ือสร่างความพึงพอใจโดยการลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกให่แก่พ่ี
น่องประชาชนผู่รับบริการอีกด่วย 
  อีกทั้งยังได่มีการจัดท าโครงการเพ่ือให่พ่ีน่องประชาชนได่เข่ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดอบรมเพ่ือสร่างความรู่ความเข่าใจและแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนาเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การจัดให่มีช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็น อาทิจัดให่มีกล่องแสดงความคิดเห็นจัดให่มีช่องทางในการแจ่งข่าวทุจริตการจัดให่มีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการรับบริการ และการให่บริการในการร่องทุกข่/ร่องเรียนเพ่ือด าเนินการบรรเทาทุกข่ให่ประชาชนต่อไป  
      นอกจากนี้ในด่านการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานนั้นกระผมได่จัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารในแต่ละหมู่บ่านด่วยความยุติธรรมตามสภาพป่ญหาและความต่องการการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่แต่ละ
หมู่บ่าน โดยจะเห็นได่ว่าในรอบป่ที่ผ่านมาประชาชนค่อนข่างพอใจในการด าเนินโครงการขององค่การบริหารส่วนต าบลกุ
คลองขาม และในด่านการบริหารงานบุคคลนั้น ดังกล่าวในข่างต่นว่ากระผมได่ด าเนินการจัดฝ่กอบรมและและส่งเสริมให่ 



  

บุคลากรได่มีโอกาสเข่ารับการฝ่กอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นอีกทั้งกระผมได่บริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ระบบคุณธรรมพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหน่าที่เป่นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการก าหนด
ผลประโยชน่ตอบแทนอ่ืนเป่นกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อสรุปโครงการสนองตอบต่อการด าเนินการในนโยบายที่ ๕ นี้ประกอบด่วย
โครงการดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ   (บาท) 
๑. 
 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู่บริหาร/สมาชิก/
ข่าราชการ/  ลูกจ่าง 

งบประมาณ         802,948.-บาท 

๒. โครงการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซด่ งบประมาณ         ๑๐,๐๐๐.- บาท 
๓. ค่าตอบแทนผู่มาปฏิบัติราชการอันเป่นประโยชน่ต่อ อปท. งบประมาณ         ๕๕,๐๐๐.- บาท 
4. ค่าตอบแทนผู่บริหาร และสมาชิกสภาองค่การบริหารส่วน

ต าบล 
งบประมาณ       4,104,72๐.-บาท 

5. 
 

ค่าใช่จ่ายด่านเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ่างตาม
มาตรา ๓๕ แห่ง พรบ. บริหารงานบุคคลท่องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

งบประมาณ ๒4,154,733.79.-บาท 

6. ค่าวัสดุต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมทรัพย่สิน งบประมาณ    5,943,073.35.-บาท 
7. ค่าครภุณัฑต่์างๆ  งบประมาณ 766,742.-บาท 
8 โครงการอบรมคอมพวิเตอรห์ลกัสตูรระยะ รุน่ที ่1,2,3 งบประมาณ 5,000.-บาท 
ล าดบั
ที ่

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

9 โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน กจิกรรม
ชุมชนการจดัประชุมประชาคม แผนชุมชนและการพฒันา
ผูน้ าชุมชน สรา้งเครอืค่ายองคก์รชุมชน และสนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 25,700.-บาท 

10. ค่าจา้งเหมาบรกิารช่วยปฏบิตังิาน งบประมาณ 1,680,000.-บาท 
11. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม งบประมาณ 499,471.-บาท 
12. เงนิช่วยพเิศษ งบประมาณ 63,450.-บาท 
13. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(กบท.) 
งบประมาณ 275,720-.บาท 

14. เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ งบประมาณ 11,498.40-.บาท 
 

 
 

                  (ลงชื่อ)       
                                                                                                        (นายวิทยา  บุญตาโลก) 

                         นายกองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


