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รายงานผลการด าเนินงาน 
 รอบ 6 เดือน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม  2564 

******************************************* 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
                     (1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
                     (2) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลอดท้ังปี 
                     (3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน 
                     (4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวและมาตรการด้านความปลอดภัยใน  
                          การท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ม่ันคง สงบสุข 
 (1) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ        
      การศึกษาตามอัธยาศัย 

                     (2) งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
                          ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
                     (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค                    
                     (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
                     (5) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (6) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
                          และการพัฒนาท้องถ่ิน    
  (8) ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
  (9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเน่ือง    
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            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานท่ีขนส่งท้ัง 
                          ทางบกและทางน้ า 
  (2) งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ า 
                          อุปโภค บริโภคใช้ได้ตลอดท้ังปี 
  (3) งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
  (4) งานจัดท าผังเมือง 
  (5) ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    (1) งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ 
                         ต่อไป 
                    (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมี 
                         ลักษณะเด่นของท้องถ่ิน 
                    (3) งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 
                         เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน     
                 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

                    (1) งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม 
                    (2) งานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                    (3) กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล 
                    (4) ให้มีการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล   
                   

            ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
                    (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีในหน่วยวาน โดยน านวัตกรรม 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการบริการประชาชน 
                    (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างท่ัวถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
                        ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

การวางแผนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม

ถึง ครั้งที่ 3/2563 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุม
กรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 
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                    องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เม่ือ
วันท่ี 14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี  
7 กุมภาพันธ์  2563 เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2/2563  เม่ือวันท่ี  4 มิถุนายน  2563 เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2563 และเพ่ิมเติม ครั้งท่ี4 ประจ าปี 2564  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยนื 

2 4,009,000 3 600,000 12 66,315,000 13 17,820,800 9 2,810,000 

2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มัน่คง 
สงบสุข 

34 1,390,000 36 1,605,000 59 79,819,200 58 10,115,000 58 15,000,000 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้มาตรฐาน 

21 943,000 22 1,230,000 45 36,810,800 44 50,783,200 43 55,586,000 

4.การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 295,000 8 295,000 9 545,000 9 325,000 9 345,000 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

9 195,000 10 295,000 16 3,540,000 24 15,250,000 19 36,895,000 

6.พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

6 305,000 10 508,100 12 1,070,000 9 2,440,000 8 540,000 

รวม 80 7,137,000 89 4,533,100 153 188,100,000 157 96,734,000 146 111,176,000 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน(e-plan) 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  โครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
1 จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวของดีท่ีขอนคลาน 160,000     √   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ม่ันคง สงบสุข 
1 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 
350,000   √     

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 21,000 10,950 10,050  √  √  
3 ค่าอาหารเสริม(นม) 730,000   √     
4 ค่าอาหารกลางวัน 1,611,300 256,360 1,354,940  √  √  
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000   √     
6 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.ขอนคลาน 91,800        
7 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศดม.ราไว 73,100   √     
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านขอนคลาน 
61,020   √     

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 

48,590   √     

10 โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 20,000     √ √  
11 โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน 

ประจ าปี 2564 
20,000   √     

ให้ข้อคดิเห็น [L1]:  
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข (ต่อ) 
12 โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 

2564 
25,000   √     

13 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 15,000   √     
14 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน

ชุมชน 
100,000 78,800 21,200  √  √  

15 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพในชุมชน 15,000   √     
16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-4 80,000   √     
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

20,000   √     

18 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัยและส่งเสริม
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจ าปี 2564 

80,000     √ √  

19 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการ ต าบลขอนคลาน ประจ าปี 
2564 

10,000   √     

20 โครงการอบรมเยาวชนต าบลขอนคลาน ประจ าปี 2564 10,000   √     
21 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2564 
10,000   √     

22 โครงการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

215,000   √     

ให้ข้อคดิเห็น [L2]:  
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ล าดับ

ท่ี 
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข (ต่อ) 
23 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 10,000   √     
24 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจ าปี 2564 10,000   √     
25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ขอน

คลานคัพ ประจ าปี 2564 
100,000     √ √  

26 โครงการสนับสนุนและจัด ส่ง นัก เรียน เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

80,000   √     

27 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2564 

10,000   √     

28 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,500,000 1,324,200 1,175,800   √ √  
29 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 700,000 357,200 342,800   √ √  
30 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 15,000 35,000   √ √  
31 โครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
60,000 60,000 0   √ √  

32 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท) 

317,200 317,200 0   √ √  

33 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 123,350 28,631 94,719   √ √  
34 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,991 4,991 0   √ √  
35 เงินส ารองจ่าย 180,080 124,230 55,850   √ √  

 

ให้ข้อคดิเห็น [L3]:  
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ล าดับ

ท่ี 
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถ่ัว หมู่ท่ี 1(ซอย 2) 101,900 101,500 400  √  √  
2 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถ่ัว หมู่ท่ี 1(ซอย 3) 263,000 262,700 300  √  √  
3 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายทอนโต๊ะแก้ว ม.3(ช่วงท่ี 2) 273,000 0 273,000 √     
4 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายธารสแหม-นายยาหมาด หมู่

ท่ี 2 
562,600 562,300 300  √  √  

5 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉรด ติงหวัง หมู่ท่ี 
2 

165,300   √     

6 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉลิม โสสนุย หมู่ท่ี 
1 

561,000   √     

7 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเลิศ มองเหีย-ท่อ
อุโมงค์ หมู่ท่ี 2 

561,000   √     

8 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายสมปราชญ์-ทุ่งปอ หมู่ท่ี 3 
(ซอย 1) 

274,400   √     

9 โครงการปรับปรุงถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค 
ไชยสงคราม หมู่ท่ี 2 

182,300   √     

10 บุกเบิกถนนหินผุ สายกุโบร์บ้านราไวใต้ ม.2 235,300 235,000 300  √  √  
11 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนางละอาย จุนณศักด์ิศรี หมูท่ี่ 4 503,000   √     

 
 

ให้ข้อคดิเห็น [L4]:  
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
12 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายจรัญ หมีนหา หมู่ท่ี 1 221,800 221,500 300  √  √  
13 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายชอบ คลังข้อง หมู่ท่ี 4 163,800 163,500 300  √  √  
14 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายหนอด นวนด า-นายสัญญา 

ทองกัน ม.4 
520,000 520,000 0  √  √  

15 บุกเบิกถนนหินผุ สายชายหาดราไว (ซอย 3) หมู่ท่ี 4 132,800 131,500 1,300  √  √  
16 บุกเบิกถนนหินผุ สายชายหาดราไว (ซอย 5) หมู่ท่ี 4 144,500 143,200 1,300  √  √  
17 บุกเบิกถนนหินผุ สายชายหาดราไว (ซอย 6) หมู่ท่ี 4 116,000 115,300 700  √  √  
18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูชาลี 

หมู่ท่ี 4 
2,424,000 2,351,000 73,000  √  √  

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่
ท่ี 1 

2,174,000 2,056,700 117,300  √  √  

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่
ท่ี 3 

2,244,000 2,126,100 117,900  √  √  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1 อบรมกิจกรรมให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชน

และผู้สูงอายุ 
60,000 60,000 0  √  √  

2 โครงการกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอน 20,000   √     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 20,000   √     
2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี 2564 10,000   √     

ให้ข้อคดิเห็น [L5]:  
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
1 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000   √     
2 โครงการ อบต.ขอนคลานพบประชาชน 5,000 5,000 0  √  √  
3 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมงานรัฐพิธี

ต่างๆ 
20,000   √     

4 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ขอนคลาน 15,000   √     
5 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 350,000 350,000 0  √  √  

 
 
 

ให้ข้อคดิเห็น [L6]:  



 
10 

 
ปัญาหาและอุปสรรค 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงเป็นเหตุให้การด าเนินการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาท่ีก าหนด บางโครงการ
ต้องยกเลิกจากการจัดกิจกรรม  
 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
 
        การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังน้ี 
 

1.  โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน  จ านวน 65 โครงการ 
      รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ 6 เดือน   จ านวน 65 โครงการ 
      คิดเป็นร้อยละ 100  
2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ     จ านวน 46 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 70.77 
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน 19 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 29.23 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในเขตพ้ืนท่ีโดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 

ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่สนต าบลขอนคลานสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


