
รายงานแสดงผลการปฏิบตังิานในรอบ ๑ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายวทิยา  บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

--------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม และ 
ท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม ตลอดจนผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  หมวด ๑๔  มาตรา ๒๕๓ วรรค ๓ บญัญติั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย 
และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหาร
จดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๕ )  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕ ไดก้  าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี  อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ ๓๐ (๕)  ก  าหนดให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาแผนพฒันาต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
          ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
หมวด ๑๔  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๕ )  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ ๓๐ (๕)   
กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน การจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอนัทรง
เกียรติไดรั้บทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการ
บริหารจดัการของการบริหารส่วนต าบลคลองขาม ต่อไป 
ท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ไดป้ระกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขาม ใหก้ระผม นายวิทยา  บุญตาโลก   เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม  
และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอนัทรงเกียรติแห่งน้ีเม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  ไว ้ ๖  ประการ  
ประกอบกบัการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามไดก้  าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและ



ทิศทางในการพฒันาต าบล คือ “ โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม   สานงานต่อ ก่องานเพ่ิม เสริมงานใหม่ ”  ซ่ึง
วิสยัทศัน์  ดงักล่าวกระผมไดย้ดึถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบติังานตลอดมา 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีท่ีผา่นมาน้ี ซ่ึงเป็นการครบรอบปีของการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขาม ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม   กระผมและคณะผูบ้ริหารไดด้  าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน เพ่ือให้พี่น้องประชาชน ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุดตามท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ แต่ทั้งน้ีอยูภ่ายใตข้อ้จ  ากดัหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีสะสมมาตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา
ซ่ึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นอุปสรรค  ซ่ึงกระผมและคณะไดด้  าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหน่ึง  โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุด  จึงใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงาน  ตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง
ขาม  ดงัน้ี 
ท่านประธานสภาฯที่เคารพ  นโยบายประการแรก คือ 
๑.การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จากแนวคิดท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัการพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการคา้ การลงทุนและการ
พฒันาดา้นการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชาชนอยา่งเต็มประสิทธิภาพ กระผมและ
คณะไดด้  าเนินการตามนโยบายการพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิตและเพื่อการประกอบอาชีพอนั
ประกอบดว้ย  
๑.๑ การแก้ปัญหาน า้เพ่ือการบริโภคอุปโภค ได้ด าเนินการดังนี ้
ล าดบัท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการขดุลอกคลองส่งน ้ า(คลองไสไ้ก่)บา้นโตน้หมู่ท่ี ๕ 

ขนาดกน้กวา้ง  ๐.๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑๕ ยาว ๕๐๐ เมตร           

งบประมาณ    ๑๖,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการขดุลอกคลองส่งน ้ า(คลองไสไ้ก่)บา้นหนองแวงฮี หมู่ท่ี 

๑๒ 

ขนาดกน้กวา้ง  ๐.๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑๕ ยาว ๔๐๐ เมตร           

งบประมาณ    ๑๘,๐๐๐.- บาท 

๓. ขุดลอกล ารางระบายน ้ า บา้นโตน้ หมู่๕ งบประมาณ    ๑๑,๐๐๐.- บาท 

๔. ซ่อมแซมคลองส่งน ้ าคอนกรีต(คลองไสไ้ก่) บา้นขามหมู่ ๑๕ งบประมาณ    ๒๒,๐๐๐.- บาท 

๕. โครงการเปิดทางระบายน ้ าหนองอุ่มเม่า บา้นโคกสี หมู่ท่ี๑๘ งบประมาณ    ๖,๐๐๐.- บาท 



๖. วางท่อระบายน ้ าคลองส่งน ้ า(คลองไสไ้ก่) บา้นขาม หมู่ท่ี๑๕ งบประมาณ    ๒๙,๐๐๐.- บาท 

๗. โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้น งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๘. ขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นโคกสี หมู่ ๑๘ งบประมาณ    ๑๒๗,๐๐๐.- บาท 

๙. ขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นสา หมู่ ๑๔ งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๑๐ ขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นขาม หมู่ ๓ งบประมาณ    ๑๔๗,๐๐๐.- บาท 

 
๑.๒ การแก้ปัญหาการคมนาคมสัญจรและการขนส่งผลผลติทางด้านการเกษตรได้ด าเนินการ ดงันี้ 
ล าดบัท่ี โครงการ งบประมาณ      (บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นขาม หมู่ ๑ งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐.- บาท 

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองบวัหน่วย หมู่ ๒ งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐.- บาท 

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองบวั หมู่ ๔ งบประมาณ ๙๕,๕๐๐.- บาท 

๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกสี หมู่ ๖ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐.- บาท 

๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสา หมู่ ๗ งบประมาณ ๙๘,๕๐๐.- บาท 

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองหล่ม หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐.- บาท 

๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองบวั หมู่ ๑๓ งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท 

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นขาม หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐.-   บาท 

๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองบวัหน่วย หมู่ ๑๖ งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท 

๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสา หมู่ ๑๗ งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท 

๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกสี หมู่ ๑๘ งบประมาณ ๖๘,๐๐๐.- บาท 



๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองบวั หมู่ ๑๙ งบประมาณ ๑๙๕,๕๐๐.- บาท  

๑๓. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองบวั หมู่ท่ี ๔ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-   บาท 

๑๔. ค่าซ่อมแซมถนนปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต          

บา้นขาม หมู่ท่ี ๑ 

งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐.- บาท 

๑๕. ค่าซ่อมแซมผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บา้นโตน้ หมู่ท่ี ๕ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.-   บาท 

๑๖. ค่าซ่อมแซมผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตบา้นหนองแวงฮีหมู่ท่ี 

๑๑ 

งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.- บาท 

๑๗. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บา้นสา หมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-   บาท 

๑๘. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๙ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.- บาท 

๑๙. ค่าใชจ่้ายในการส ารวจรังวดัท่ีดิน งบประมาณ ๓,๒๓๐.- บาท 

 
๑.๓ การแก้ปัญหาด้านรางระบายน า้ภายในต าบลได้ด าเนินการ ดังนี ้
ล าดบัท่ี โครงการ งบประมาณ      (บาท) 

๑. ก่อสร้างรางระบายน ้ าแบบส าเร็จรูป บา้นขาม หมู่ท่ี ๑๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๒. ก่อสร้างรางระบายน ้ าแบบส าเร็จรูป บา้นบ่ึงอร่าม หมู่ท่ี ๘ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท 

๓. วางท่อรางระบายน ้ าขนาด Q๐.๓๐ เมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๑.๐๐  

เมตร พร้อมบ่อพกั และเทคอนกรีตทบัหลงัท่อ บา้นบ่ึงอร่าม หมู่ท่ี ๘ 

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท 

 
 
 
 
 



๑.๔ การแก้ปัญหาด้านการขยายบริการกระแสไฟฟ้าเพ่ือครัวเรือน/ชุมชน ได้ด าเนินการคือ  
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ยา้ยแนวระบบไฟฟ้าแรง

ต ่าฯ) 
งบประมาณ  ๑๓,๔๓๔.๑๒.-บาท 

๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดักาฬสินธ์ุ ขยายเขต บา้นโคกสี หมู่ที่ 

๖ 
งบประมาณ    ๗๙,๓๗๐.๘๐.-บาท 

๓. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์ขยายเขต บา้นดง

อคัคะ หมู่ท่ี ๙ 

งบประมาณ    ๑๗๕,๓๓๙.-บาท 

๔. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์ขยายเขต บา้นสา 

หมู่ท่ี ๑๔ 

งบประมาณ    ๑๓๓,๒๙๙.๒๖.-บาท 

๕. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์ขยายเขต บา้น

หนองบวัหน่วย หมู่ท่ี ๒ 

งบประมาณ   ๒๗,๙๓๗.๕๖.-บาท 

๖. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์ขยายเขต บา้น

หนองแวงฮี หมู่ท่ี ๑๒ 

งบประมาณ   ๓๖,๗๘๒.๓๔.-บาท 

๗. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์สายพาดดบั บา้น

ขาม หมู่ท่ี ๑ 

งบประมาณ   ๖๐,๗๘๗.๒๖.-บาท 

๘. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาฬสินธุ ์สายพาดดบั บา้น

โตน้ หมู่ท่ี ๕ 

งบประมาณ   ๖๗,๘๙๖.๗๘.-บาท 

 
 
 
 
 



๒.นโยบายประการที่ ๒ การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการส่งเสริมอาชีพ   
  ในดา้นการด าเนินการตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจ  ไดมุ้่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม  
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กบักลุ่มแม่บา้น ทั้งน้ีไดด้  าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบลคลองขาม และนอกจากน้ีไดด้  าเนินการประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือไปยงัส านกังานเกษตรอ าเภอยางตลาด และ ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดักาฬสินธุเ์พื่อการด าเนินการ
ดา้นพฒันาดา้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีต าบลคลองขาม  โดยไดด้  าเนินการตามโครงการท่ี เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายประการ
ท่ี ๒ ดงัน้ี 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. โครงการค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพฒันากลุ่มอาชีพท าขนมไทย งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช งบประมาณ ๓๕,๗๕๐.-บาท 

 
๓. นโยบายประการที่ ๔ การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม กฬีา /ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน /ด้านงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย /ด้านการสาธารณสุข 

         การพฒันาในดา้นสงัคม ถือว่าเป็นนโยบายท่ีส าคญัอีกนโยบายหน่ึงท่ีจะท าให้ชุมชนมีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ไดมี้การพฒันาดา้นสงัคมแยกเป็นดงัน้ี 

ดา้นสวสัดิการสงัคมเพื่อการพฒันาคน ไดด้  าเนินการเพื่อสร้างสวสัดิการให้กบัผูพ้ิการ คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส  เพื่อเป็น
การสงเคราะห์ราษฎรตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล อนัไดแ้ก่ โครงการเบ้ียยงัชีพคนชรา  โครงการ
เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ   โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กดอ้ยโอกาส  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของชมรม
ผูสู้งอาย ุ โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมผูพ้ิการ  ไดด้  าเนินการสมทบงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสงัคมตามโครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกและปลูกผกัปลอดสารพิษให้กบัผูสู้งอายุและผูพิ้การ  และได้
สนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาครอบครัวต าบลคลองขาม เป็นตน้ 

        การพฒันาด้านศึกษา ไดมุ่้งเน้นการพฒันาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ตลอดจนให้
ความส าคญักบัการพฒันาการศึกษาตามอธัยาศยัเพราะเช่ือว่าการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ นั้นมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากนั เน่ืองจากการศึกษาจะตอ้งเกิดข้ึนและด าเนินไปจนกว่าจะจบชีวิต   โดยในส่วนของการศึกษาในระบบไดม้ีการ
ด าเนินการคือ  จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จ  านวน  ๑  แห่ง  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๘ ศูนย ์ การพฒันาและ
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาหรือการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็ก อนัไดแ้ก่ การสนับสนุน
ส่ือวสัดุการเรียนรู้  งบประมาณเพื่อการน าเด็กส่งโรงพยาบาล  โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการอาหารกลางวนั รถ



รับส่งนกัเรียน  และส่งเสริมศกัยภาพทางการศึกษา   นอกจากน้ีไดด้  าเนินการผลกัดนัให้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นการศึกษา  แผนการจดัการศึกษาสามปีของโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แผนปฏิบติัการประจ าปี  การ
ใหบุ้คคลากรดา้นการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความรู้โดยการส่งเขา้รับการอบรมและประชุมสมัมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อน ามาพฒันาการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ตลอดจนไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการต่างๆ ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ
ใหบุ้คคลากรดา้นการศึกษาในการปฏิบติัหนา้ท่ี และไดด้  าเนินการเพื่อพฒันาโรงเรียนและศูนยฯ์ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานและมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพ้ืนฐาน)ของโรงเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดทุกประการ 
   ดา้นการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการไดม้ีการด าเนินโครงการ เช่น กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ จดัการ
แข่งขนักีฬาประชาชนสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นกีฬาของชมรมกีฬาต าบลคลองขาม   
   ดา้นการส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม ไดด้  าเนินการเพื่อการส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรมตามโครงการ
ดงัน้ี   การจดักิจกรรมงานวนักตญัญู  เพ่ือเป็นการอนุรักษป์ระเพณีการรดน ้ าขอพรจากผูสู้งอาย ุ และเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุตรหลานไดม้ีโอกาสแสดงความกตญัญูและแสดงมุติตาจิตต่อผูสู้งอายุ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจดั
กิจกรรมทางศาสนาใหแ้ก่วดัและส านักสงฆใ์นพ้ืนท่ี โครงการสนับสนุนงบประมาณท่ีว่าการอ  าเภอยางตลาดในการ
กิจกรรมพระราชพิธี ไดแ้ก่กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  วนัปิยะมหาราช  
โครงการงานประเพณีบุญคูณลานด าเนินการเพื่อเขา้ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานอ าเภอยางตลาด นโยบายในดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพลามยัของประชาชนไดมุ่้งเนน้การพฒันาคนใหมี้ความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้ง
สติปัญญาซ่ึงเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนให้กบัสังคมและประเทศชาติ โดยไดด้  าเนินงาน
ร่วมกับสถานีอนามยัในพ้ืนท่ีในการให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เร่ืองสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตพ้ืนท่ี
สนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนเพื่อร่วมประสานงานกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
ในดา้นการใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชน โครงการให้ความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรม
ฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ อสม. ศูนยโ์ฮมสุขต าบลคลองขาม เพื่อจดัให้มีบุคลากรดา้นสาธารณสุขเยี่ยม
ผูป่้วยติดเตียงและเป็นท่ีพกัฟ้ืนของผูป่้วยการด าเนินการพ่นหมอกควนัเพ่ือก าจดัยงุลายอนัเป็นการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกไม่ใหร้ะบาดในชุมชนรวมทั้งการจดังานแข่งขนักีฬาเพ่ือรณรงคต่์อตา้นเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน และสนบัสนุนงบประมาณให้กบัศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอ าเภอยางตลาด   ดา้นความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ไดพ้ฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหม้ีความพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ
ในเบ้ืองตน้อยา่งทนัท่วงที  อาทิเช่น  โครงการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)   เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังาน และการใหบ้ริการช่วยเหลือชุมชน และนอกจากน้ี
ยงัไดด้  าเนินการเพื่อการส่งเสริมการแกปั้ญหาการระบาดของยาเสพติดโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กบัศูนย์
ปฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติดอ าเภอยางตลาด และนอกจากน้ียงั โดยใช้งบประมาณเพ่ือการด าเนิน
ประกอบดว้ยโครงการดงัต่อไปน้ี 



ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. ค่าเช่ารถรับ-ส่งนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม งบประมาณ ๗๒๖,๔๐๓.-    บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพครู งบประมาณ  ๘๗,๔๐๐.-     บาท 

๓. ค่าใชจ่้ายโครงการศกึษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง จงัหวดัชลบุรี งบประมาณ ๑๒๑,๖๕๐.-    บาท 

๔. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ๔๓,๗๐๐.-      บาท 

๕. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

อนุบาล อบต.คลองขาม 

งบประมาณ  ๒,๘๙๕,๒๓๑.- บาท 

๖. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

งบประมาณ  ๑,๗๗๙,๕๒๐.- บาท 

๗. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (คา่หนงัสือเรียน,

อุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน,และค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน) 

งบประมาณ  ๓๑๐,๗๕๐.-  บาท 

๘. ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณ  ๒,๕๐๗,๖๘๔.๘๘.- บาท 

๙. ค่าใชจ่้ายโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.-   บาท 

๑๐. ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเดก็และเยาวชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-   บาท 

๑๑. ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเด็ก งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐.- บาท 

๑๑. ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาในสถานศึกษาสงักดั อบต.คลองขาม งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-  บาท 

๑๒. ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาคลองขามคพั งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-   บาท 



๑๓. ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัต่างๆ งบประมาณ ๑๕๗,๐๕๔.- บาท 

๑๔. ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมบ ารุงพระพุทธศาสนา งบประมาณ  ๘,๐๐๐.- บาท 

๑๕. ค่าใชจ่้ายในการอนุรักษศ์ิลปะ ประเพณี และวฒันธรรม งบประมาณ  ๓๑๔,๕๐๐.-  บาท 

๑๖. โครงการส่งเสริมการปฏิบติัธรรม งบประมาณ  ๒๐,๒๔๐.- บาท 

๑๗. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบังานรัฐพิธี งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐.- บาท 

 

ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ  (บาท) 

๑. ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัผูสู้งอาย ุ งบประมาณ ๙๒,๙๐๐.- บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายในโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข เพื่อไกไ้ขปัญหาความ

ยากจน และพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชน 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการกาฬสินธุไ์ม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั งบประมาณ ๑๓๑,๐๔๐.- บาท 

๔. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ งบประมาณ ๑๔,๑๘๓,๑๐๐.- บาท 

๕. เบ้ียยงัชีพคนพิการ งบประมาณ ๓,๗๗๙,๒๐๐.- บาท 

๖. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐.- บาท 

 

 

 

 

 



ด้านงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ  (บาท) 

๑. เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน งบประมาณ ๓,๗๘๓,๓๑๖.- บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัไฟป่า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๓. ค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๔. ค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย งบประมาณ ๖๐,๗๐๐.- บาท 

๕. ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ งบประมาณ ๙๑,๓๐๐.- บาท 

๖. ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพติด งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท 

๗. ค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆท่ีใชใ้นงานป้องกนัฯ งบประมาณ ๑๒๔,๙๕๐.- บาท 

ด้านงานสาธารณสุข 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์เน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพ

ติดโลก 

งบประมาณ ๔,๕๐๐.- บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายโครงการส ารวจขอ้มูลข้ึนทะเบียนสุนขั-แมว งบประมาณ ๑๐,๓๙๒.- บาท 

๓. ค่าใชจ่้ายในการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ งบประมาณ ๑๕,๖๒๐.- บาท 

๔. ค่าใชจ่้ายในโครงการบา้นสวย เมืองสุข หมู่บา้นสะอาด 3R งบประมาณ ๙๑,๒๒๐.- บาท 

๕. โครงการประชารัฐร่วมใจก าจดัภยัโรคพษิสุนขับา้และควบคุม

ประชากรสุนขั-แมว 

งบประมาณ ๖,๗๐๐.- บาท 

๖. โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท 



๗. เงินสบทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท 

๘. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการเตาเผาขยะชุมชน งบประมาณ ๓๐,๘๘๐.- บาท 

๙. ค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัส่ิงปฏิกูล งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 

 
๔. นโยบายประการที่ ๕ ด้านการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
            ในดา้นการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดด้  าเนินการอธิเช่น การปลูกตน้ไม้
เพื่อปรับภูมิทศัน์บริเวณสองขา้งทางเสน้ทางคมนาคม   การจดักิจกรรมปลูกตน้ไมเ้น่ืองวนัส าคญั การป้องกนัการเส่ือม
โทรมของธรรมชาติพฒันาแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นรากฐานในการด ารงชีวิตของชุมชน  การปล่อยพนัธุ์ปลาน ้ า
ลงสู่แหล่งน ้ าเพ่ือคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ  ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจดัการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มและไดด้  าเนินกิจกรรมการออกบริการตดัก่ิงไมห้ญา้บริเวณริมทางสองขา้งถนนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซ่ึงมีจิตสาธารณะในพ้ืนท่ี และไดป้ระสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาศกัยภาพแหล่ง
น ้ าในพ้ืนท่ี  ประกอบดว้ยโครงการดงัต่อไปน้ี     
 
 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. โครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูตน้น ้ า งบประมาณ  ๓๗,๓๔๐.-  บาท 

๒. โครงการจดัซ้ือพนัธุป์ลาและส่งเสริมการเล้ียงปลาเพ่ือ

เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งน ้ าภายในเขตต าบลคลองขาม 

งบประมาณ ๙๙,๕๐๐.-  บาท 

๓. ค่าใชจ่้ายโครงการ”๑ อ  าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-  บาท 

๔. ค่าใชจ่้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๕. โครงการ ๑ จงัหวดั ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๒๑,๔๘๐.-  บาท 

   

 



๕. นโยบายประการที่ ๕ ด้านการบริหารจดัการองค์กรภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
     จากนโยบายดงักล่าว กระผมไดจ้ดัใหม้ีการบริหารจดัการองคก์รโดยในดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามไดใ้หค้วามส าคญัโดยเฉพาะพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งทุกคน ใน
การใหบ้ริการกบัพ่ีนอ้งประชาชน ทั้งในท่ีตั้งส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล และการบริการนอกส านกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดแ้ก่  งานบริการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี และงานบริการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต
เพื่อความสะดวกของประชาชนโดยในการปฏิบติังาน ดงักล่าว เนน้การบริการเชิงรุก  
 โดยเฉพาะด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  ได้มีการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บและดูแลเว็บไซด์ของอบต.เพื่อ
ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ท  ไดม้ีการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารทางราชการ เพื่อปิด
ประกาศประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสาร และเพื่อใหชุ้มชนไดรั้บรู้ถึงการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไดด้  าเนินการประชาสมัพนัธข่์าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลผา่นส่ือหอกระจายข่าว    
          นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใหมี้แบบฟอร์มเพ่ือความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม
ยื่นค าร้องเพื่อขอรับบริการในการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขามเป็นไปดว้ย
ความโปร่งใสและใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาตรวจสอบไดทุ้กเมื่อ      
 รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบติังานของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามผู ้
ให้บริการให้มีความรู้ มีทักษะ ทศันคติ  และพฤติกรรม ท่ีมุ่งตอบสนองต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค 
ยติุธรรมและเป็นธรรม  ทั้งน้ี  โดยการจดัฝึกอบรมและและส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรม
ในหลกัสูตรท่ีหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน ทั้งน้ีก็เพ่ือใหพ้นกังานและลูกจา้งให้มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท อ  านาจ
หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบัติ  และเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีสูงสุด  ตลอดจนไดด้  าเนินการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ  ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารจดับา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖   เพ่ือสร้างความพึงพอใจโดยการลดขั้นตอน
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พี่นอ้งประชาชนผูรั้บบริการอีกดว้ย 
  อีกทั้งยงัไดมี้การจดัท าโครงการเพ่ือใหพ่ี้นอ้งประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจดัอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การจดัเวทีประชาคม การจดัสมัมนาเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การจดัใหม้ีช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็น อาทิจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นจัดให้มีช่องทางในการแจ้งข่าวทุจริตการจัดให้มี
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ และการใหบ้ริการในการร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อด าเนินการบรรเทาทุกข์
ใหป้ระชาชนต่อไป        นอกจากน้ีในดา้นการบริหารจดัการงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานนั้นกระผมไดจ้ดัสรร
งบประมาณเพื่อการบริหารในแต่ละหมู่บ้านดว้ยความยุติธรรมตามสภาพปัญหาและความต้องการการพฒันาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีแต่ละหมู่บา้น โดยจะเห็นไดว้่าในรอบปีท่ีผ่านมาประชาชนค่อนขา้งพอใจในการด าเนินโครงการ



ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุคลองขาม และในดา้นการบริหารงานบุคคลนั้น ดงักล่าวในข้างต้นว่ากระผมได้
ด  าเนินการจดัฝึกอบรมและและส่งเสริมให ้
บุคลากรไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนอีกทั้งกระผมไดบ้ริหารงานบุคคลโดยยึด
หลกัระบบคุณธรรมพิจารณาผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและการก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเมื่อสรุปโครงการสนองตอบต่อการด าเนินการในนโยบายท่ี ๕ น้ี
ประกอบดว้ยโครงการดงัต่อไปน้ี 
ด้านงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดบั

ท่ี 

โครงการ งบประมาณ   (บาท) 

๑. 

 

ค่าใชจ่้ายดา้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล/ลูกจา้งตามมาตรา 

๓๕ แห่ง พรบ. บริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

งบประมาณ  ๓๐,๑๗๔,๕๖๘.๗๐.-

บาท 

๒. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล งบประมาณ ๔,๐๖๒,๕๔๘.-บาท 

๒. ค่าใชจ่้ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ งบประมาณ ๑๑๙,๓๐๐.- บาท 

๓. ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.- บาท 

๔. 

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ์ บดินทรเทพยวรากูร 

งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ  าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์

งบประมาณ ๔๕๖,๙๖๐.- บาท 

๖. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๕๒๖,๘๕๔.๒๐.- บาท 

๗. ค่าลงทะเบียน งบประมาณ ๓๑๕,๓๐๐.-บาท 

๘. ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผน อบต./แผนชุมชน งบประมาณ ๒,๕๖๒.-บาท 

๙. รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ งบประมาณ ๒๓,๑๐๐.-บาท 



๑๐ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ๕๒๖,๙๕๕.๒๓.-บาท 

๑๑. ค่าจา้งเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบติังาน อบต.คลองขาม งบประมาณ  ๑,๘๘๗,๕๒๕.๔๗.-

บาท 

๑๒. ค่าเช่าทรัพยสิ์น งบประมาณ  ๕๒,๗๖๓.๗๕.-บาท 

๑๓. ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต งบประมาณ  ๗,๐๐๐.-บาท 

๑๔. ค่าตอบแทน/ค่าเช่าบา้น/ค่าศึกษาบุตร/ค่าปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการ/ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ฯ 

งบประมาณ ๑,๑๒๐,๓๐๑.-บาท 

๑๕. ค่าวสัดุส านักงาน/วสัดุคอมพิวเตอร์/วสัดุงานบ้านงานครัว/

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ  

งบประมาณ  ๔,๒๓๓,๘๕๑..-บาท 

๑๒. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่น ค่าไฟฟ้า /ค่าน ้ าประปา/ค่า

โทรศพัท/์ค่าไปรษณีย ์

งบประมาณ  ๑,๑๗๓,๕๒๔.๕๐.-บาท 

๑๓. ค่าจา้งปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท 

๑๔. ค่าใชจ่้ายโครงการก าจดัปลวกอาคารส านกังาน อบต.คลองขาม/รร.

อนุบาล อบต.คลองขาม 
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-บาท 

๑๕. เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม งบประมาณ ๔๙๕,๒๘๗.-บาท 

๑๖ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณ ๒๐,๖๔๐.-บาท 

๑๗ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(กบท.) 

งบประมาณ ๒๘๗,๑๒๕.-บาท 

ผลการด าเนินงานที่ส าคญัและกจิกรรมอ่ืน ๆ 
                องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลคลองขาม ไดด้  าเนินการโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูน้  าชุมชน ภาค
ประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  จนโครงการต่าง ๆ ประสบความส าเร็จดว้ยดี  ก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัและกิจกรรมอ่ืนๆ ดงัน้ี 



๑) รับฟังปัญหาจากการประชาคมและค าร้องต่างๆ และน ามาแกไ้ข 
๒) ร่วมกบัประชาชนต าบลคลองขาม จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  
๓) ส่งเสริมการแข่งขนักีฬา ระดบัต าบล  ระดบัอ าเภอ  ระดบัจงัหวดั 
๔) ศูนยช่์วยเหลือดา้นกฎหมาย       
๕) จดังานวนัเดก็แห่งชาติ 
๖) จดังานวนัผูสู้งอาย ุ
๗) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในเขตต าบลคลองขาม 
๘) โครงการเก่ียวกบัการประปา (น ้ าอุปโภค,บริโภค ) 
๙) ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ เช่นอคัคีภยั  อุทกภยั วาตภยั ภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติต่างๆฯลฯ 
๑๐) สนบัสนุนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาพ้ืนบา้น 
๑๑) จดัตั้งศูนยโ์ฮมสุขต าบลฯลฯ 

    การบริหารงานตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ท่ีผา่นมา  กระผมพร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองขาม ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน  
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จดว้ยดีตลอดมาการพฒันาในปีต่อๆไป กระผมและคณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม จะมุ่งมัน่พฒันาต าบลคลองขาม  ตลอดจนจะบริหารงานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชาวต าบลคลองขามตลอดไป 
             ทั้งน้ี  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ  การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม สามารถสอบถามขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม  เบอร์โทรศพัท ์ ๐๔๓-๘๒๐๘๔๐ โทรสาร ๐๔๒-๘๒๐๘๔๑  
เวบ็ไซด ์www.klongkham.co.th  หรือแจง้ผา่นผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามทราบ  เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานตอบสนองความตอ้งการของประชานในพ้ืนท่ีในระยะ
ต่อไป 

*************************** 
 


