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สวนที่ 1

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนา

นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด

ปจจุบันการรายงานผลการดําเนินงาน 

นับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง  

เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงาน  

เปนการรายงานการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา 

วาไดดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือไม เพียงไร อีกทั้ง 

ยังเปนการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดก

ารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกป

ระชาชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน      

เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 แกไขเพิ่มเติมถึง      (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  

เมื่อครั้งเขารับตําแหนงครั้งแรก โดยใหรายงานเปนประจําทุกป  ดังนั้น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองรายงานผลการดําเนินงาน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

และบรรลุเปาหมายสูงสุด

วิสัยทัศน ของ อบต.ขอนหาด

“ขอนหาดชุมชนแหงการเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียง  สังคมนาอยู  

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ ของ อบต.ขอนหาด

พันธกิจที่ 1   การสงเสริมการศึกษา 

การพัฒนาการเรียนรูใหชุมชนและสังคมเขมแข็ง
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พันธกิจที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนอยูดีกินดีมีสุข

พันธกิจที่ 3   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

พันธกิจที่ 4 

สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกั

นและบรรเทา

       สาธารณภัย

พันธกิจที่ 5   สงเสริม อนุรักษแลสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญา

                ทองถิ่น

พันธกิจที่ 6   

การคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พันธกิจที่ 7 

การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.ขอนหาด 

ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม

- การศึกษา

- การสาธารณสุข

- กีฬาและนันทนาการ

- สวัสดิการสังคม

- ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

-

การรักษาความสงบเรียบรอย/การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

- การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการขั้นพื้นฐาน

- การคมนาคมขนสง

- การสาธารณูปโภค/'สาธารณูปการ

- การผังเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- การสงเสริมอาชีพ/การลงทุน

- การเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ดานพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาการเมืองการปกครอง/การบริหารจัดการองคกรภายใ

ตระบบ

ธรรมาภิบาล

- การพัฒนาการเมืองการปกครอง

- การบริหารจัดการองคกร

- การพัฒนารายไดของ อบต.

นโยบายผูบริหารทองถิ่น

คําแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด

ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด

นายประยงค  หนูบุญคง

นายกองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด

1. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปนนโยบายที่เนนการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและมูลคาจากอาชีพหลัก  

อาชีพรองเพื่อเพิ่มรายได  ลดรายจาย สงเสริมการออมเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. สงเสริมอาชีพ/การลงทุน การพัฒนากลุมองคกรในชุมชน

2. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร การประกอบอาชีพ 

การทํานา ทําสวนยาง ปาลม ไรนาสวนผสม ปลูกผักสวนครัว 

เลี้ยงปลาและวัวพื้นเมือง

3. สงเสริมการพึ่งตนเองดานอาหาร

4. สงเสริมการพึ่งตนเองดานพลังงาน

5. การสนับสนุนการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด                หนา 4

2. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปนนโยบายการดําเนินการพัฒนาดานกายภาพที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณ

ภค สาธารณูปการตางๆ เพื่อยกระดับความเปนอยู 

และอํานวยความสะดวกในชุมชน 

โดยการเนนการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาการคมนาคมขนสง 

การกอสรางและการปรับปรุงถนนภายในตําบลใหอยูในสภาพที่ใ

ชงานไดตลอดป

2. พัฒนาการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท

3. นโยบายการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

เปนนโยบายเพื่อสรางการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาคนและสังคม โดยจะมีการดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้ 

1.

สงเสริมการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาระดับปริญญ

าตรีภายในตําบล

2.

สงเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการชุมชนภาย

ในตําบล

3. สงเสริมพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

4. นโยบายสงเสริมพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปนนโยบายในการดําเนินกิจการและการพัฒนา 

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม  

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหเกิดความนาอยูและความยั่งยืน ดังนี้
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1. การจัดการและการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร

2. การจัดการนํ้า พัฒนาแหลงนํ้า ระบบชลประทาน 

การกระจายและการแบงปนนํ้า

3. การจัดการปาชุมชนและการสงเสริมการปลูกปาชุมชน 

การทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดความแหงแลง

4. การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและบําบัดนํ้าเสีย

5.

การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล

อม การปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. การบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดแกการอนุรักษแหลงนํ้า พันธุปลา พันธุสัตวอื่นๆ ทุกลํานํ้า

5. นโยบายการสรางความรวมมือกับภาคีพัฒนาและหนวยงานภาครัฐ

เปนนโยบายการพัฒนาตามสภาพที่ชุมชนทองถิ่นตองการหรือตองการเน

เศษ เชน การสรางความรวมมือกับภาคีพัฒนาภาครัฐ 

การสงเสริมการบริหารบานเมืองที่ดี การสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน 

การแกปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ไดแก 

1. การจัดการเรื่องที่ดินทํากิน

2. การจัดการนํ้าและสภาพปญหาของพื้นที่ปาพรุ

3. การจัดการปาพรุ

4. การฟนฟูปาพรุ

6.   นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

เปนนโยบายการสงเสริมความรู 

ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 

และการบริการสาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

เพื่อการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการดังนี้ 

1.
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สงเสริมการมีสวนรวมในรูปแบบประชาคมโดยการสงเสริมใหชุมชน 

ทําการพัฒนาอยาง    บูรณาการเต็มพื้นที่ 

ใหชุมชนกําหนดอนาคตของตนเองไดและแกปญหาทุกอยาง 

ทั้งดานเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ

2. สงเสริมใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ 

มากที่สุด เชนการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนตน 

3. สงเสริมใหประชาคม ชุมชน 

ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลขอนหาดและ

หนวยงานของรัฐในพื้นที่ทุกเรื่อง

4. สงเสริมใหประชาคม 

ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

รวมกันสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อใหมีพลังในการแกปญหาอยางยั่งยืน

5. สงเสริมใหชุมชนทองถิ่น มีการรวมตัวกันทํากิจกรรม รวมคิด 

รวมทํา ในเรื่องของสิทธิในการทํามาหากิน 

การดูและและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

สิทธิในการสื่อสารชุมชน สิทธิในการมีระบบการเงิน การจัดการของชุมชน 

เปนตน

6.

สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบลขอน

หาด การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

เชนกิจกรรมการเลือกตั้ง การรวมติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินแผนพัฒนาตําบล  

และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลขอนหาด

7. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

ใหมีความรูคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ 

8. การพัฒนารายได โดยการปรับแหลงรายได 

วิธีการหารายไดใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9.

การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอแ

ละมีประสิทธิภาพ
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10.

การใหประชาชนโดยจัดการทั้งในและนอกสํานักงานรวมทั้งการอํานวยควา

มสะดวกแกผูมาติดตองานตางๆ 

รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทราบ

สวนที่ 2

การวางแผนงบประมาณ  การจัดทํางบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

การวางแผนงบประมาณ

 องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป              

(พ.ศ.2561 - 2564) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 

เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ 
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กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตอไป

 องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)   เมื่อวันที่  30 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป    

(พ.ศ.2561 - 2564) รวม 644 โครงการ งบประมาณ  354,883,420.- บาท  

สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม

จํานว

น
งบประมาณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จําน

วน
งบประมาณ

โครง  

การ

โครง  

การ

โครง 

การ

โครง 

การ

โครง 

การ

1.ยุทธศาสตรกา

รพัฒนาคนและสั

งคม

        

- 

แนวทางการพัฒ

นาศึกษา

36 6,926,830 22 5,071,00
0

30 5,569,00
0

23 5,439,00
0

111 23,005,83
0

- 

แนวทางการพัฒ

นาการสาธารณ

สุข

11 778,000 3 108,000 4 198,000 6 638,000 23 1,722,000

- 

แนวทางการพัฒ

นากีฬาและนันท

นาการ

11 9,830,690
9 1,250,00

0

7 900,000 11 1,570,00
0

38 13,550,69
0

- 

แนวทางการพัฒ

นาสวัสดิการสังค

ม

5 1,030,000
4 1,270,00

0

6 1,280,00
0

7 2,320,00
0

22 5,900,000

- 

แนวทางการพัฒ

นาดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

16 1,050,000
15 770,000

15 850,000 14 750,000 60 3,420,000

- 

แนวทางการพัฒ

นาการรักษาควา

มสงบเรียบรอย/

การปองกันและบ

รรเทาสาธารณภั

ย

24 6,141,000

19 2,501,90
0

14 2,380,00
0

31 11,430,0
00

88 22,452,90
0
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- 

แนวทางการพัฒ

นาการเสริมสราง

ชุมชนเขมแข็ง

6 330,000 3 90,000 5 150,000 7 330,000 21 900,000

รวมยุทธศาสตร

ที่ 1
109 26,086,52

0 75 11,060,9
00 81 11,327,0

00 99 22,477,0
00 364 70,951,42

0
        

ยุทธศาสตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม

จํานว

น
งบประมาณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จํานว

น งบประมา

ณ

จําน

วน
งบประมาณ

โครง 

การ

โครง 

การ

โครง 

การ

โครง 

การ

โครง 

การ

2.การบริการขั้น

พื้นฐาน

        

- 

แนวทางการพัฒ

นาคมนาคมขนส

ง

24 104,839,4
00 15 32,766,5

00

10 25,017,0
00

43 62,460,2
00

92 225,083,1
00

-

แนวทางการพัฒ

นาการสาธารณู

ปโภค/สาธารณูป

การ

13 9,660000 5 1,500,00
0 3 900,000 12 2,200,00

0 33 14,260,00
0

- 

แนวทางการพัฒ

นาผังเมือง

1 100,000
2 200,000

1 100,000 - - 4 400,000

รวมยุทธศาสตร

ที่ 2
38 114,599,4

00 22 34,466,5
00 14 26,017,0

00 55 64,660,2
00 129 239,743,1

00
3.ยุทธศาสตรกา

รพัฒนาดานเศร

ษฐกิจ

        

- 

แนวทางสงเสริม

อาชีพ/การลงทุน

5 990,000
7 1,130,00

0

15 1,740,00
0

8 1,350,00
0

35 5,210,000

- 

แนวทางการพัฒ

นาดานการเกษต

ร

3 1,100,000
5 5,630,00

0

4 5,750,00
0

7 360,000 19 12,840,00
0

รวมยุทธศาสตร

ที่ 3
8 2,090,000 12 6,760,00

0 19 7,490,00
0 15 1,710,00

0 54 18,050,00
0

4.ยุทธศาสตรกา         



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด                หนา 10

รพัฒนาดานสิ่งแ

วดลอมและทรัพ

ยากรธรรมชาติ

- 

แนวทางการพัฒ

นาดานสิ่งแวดล

อมและทรัพยาก

รธรรมชาติ

6 15,540,00
0

3 380,000

10 776,900 3 120,000 22 16,846,90
0

-

แนวทางการพัฒ

นาดานพลังงาน

4 210,000
3 180,000

7 1,510,00
0

- - 14 1,360,000

รวมยุทธศาสตร

ที่ 4
10 15,750,00

0 6 560,000 17 1,776,90
0 3 120,000 36 18,206,90

0
5.ยุทธศาสตรกา

รพัฒนาการเมือง     

การปกครอง          

การบริหารจัดกา

รองคการภายใต

หลัก

ธรรมาภิบาล

       

- 

แนวทางการพัฒ

นาการเมืองการ

ปกครอง

3 530,000
2 60,000

5 1,180,00
0

- - 10 2,220,000

-

แนวทางการพัฒ

นาการบริหารจัด

การองคกร

22 2,672,000
20- 200,000-

2 300,000 3 550,000 27 3,049,000

- 

แนวทางการพัฒ

นารายไดของอบ

ต.

2 330,000 2
-

310,000
-

-
- - -

2 330,000

รวมยุทธศาสตร

ที่ 5
27 3,532,000 24 2,370,00

0 7 1,480,00
0 3 550,000 61 7,932,000

รวมทุกยุทธศาส

ตร
192 162,057,9

20 139 55,217,4
00 138 48,090,9

00 175 89,517,2
00 644 354,883,4

20

การจัดทํางบประมาณ
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ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 7  เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมา

ณ พ.ศ.2562 จํานวน 99  โครงการ งบประมาณ 33,074,500.-บาท  

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงกา

ร

งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ

1.การพัฒนาคนและสังคม  
- การศึกษา 17 6,122,700
- การสาธารณสุข 2 260,000
- กีฬาและนันทนาการ 3 650,000
- สวัสดิการสังคม 3 14,874,000
- ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 14 618,000
- 

การรักษาความสงบเรียบรอย/การปองกันและบ

รรเทาสาธารณภัย

6 650,400

- การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง 7 595,000
รวมยุทธศาสตรที่ 1 52 23,770,100

2.การบริการขั้นพื้นฐาน

- การคมนาคมขนสง 14 6,133,700
- การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ - -
- การผังเมือง 2 20,000

รวมยุทธศาสตรที่ 2 16 6,153,700
3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- สงเสริมอาชีพ/การลงทุน 4 430,000
- การเกษตร - -

รวมยุทธศาสตรที่ 3 4 430,000
4.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรม

ชาติ

- ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 73,600
- ดานพลังงาน 1 50,000

รวมยุทธศาสตรที่ 4 4 123,600
5.การพัฒนาการเมืองการปกครอง/

   การบริหารจัดการองคกรภายใต 

ระบบธรรมาภิบาล

- การพัฒนาการเมืองการปกครอง 1 500,000
- การบริหารจัดการองคกร 20 1,787,100
- การพัฒนารายไดของ อบต. 2 310,000
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รวมยุทธศาสตรที่ 5 23 2,597,100
รวม 99 33,074,500

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนตําบลขอนหาด มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

1 การพัฒนาค

นและสังคม               

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)ให

แกโรงเรียนอนุบาล 

อบต.ขอนหาด 

1/ศูนยพัฒนาเด็กเล็

ก 

อบต.ขอนหาดและศู

นยพัฒนาเด็กเล็กบ

านใสถิน

เงินอุดหนุนทั่

วไป

325,790 เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรับอาหารเสริม(

นม)ตามหลักโภชน

าการอยางเพียงพอ

เด็กนักเรียนสังกัด 

อบต.       

ขอนหาด จํานวน 

3 แหง 

ไดรับอาหารเสริม(

นม)  

อยางเพียงพอ 

2 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม) 

ใหแกโรงเรียนสังกั

ดสํานักงานคณะกร

รมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ)     

ในเขตพื้นที่ 

อบต.ขอนหาด

เงินอุดหนุนทั่

วไป

1,053,91
0

เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรับอาหารเสริม(

นม) 

ตามหลักโภชนากา

รอยางเพียงพอ

เด็กนักเรียนสังกัด

สํานักงาน (สพฐ) 

ในเขตพื้นที่ 

จํานวน       5 

แหง 

ไดรับอาหารเสริม(

นม) 

อยางเพียงพอ 

3 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

ใหแกโรงเรียนสังกั

ดสํานักงานคณะกร

รมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ)     

ในเขตพื้นที่ 

อบต.ขอนหาด

เงินอุดหนุนทั่

วไป

2,200,00
0

เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรับประทานอาห

ารกลางวันอยางทั่ว

ถึงและเพียงพอ

เด็กนักเรียนสังกัด

สํานักงาน(สพฐ)ใ

นเขตพื้นที่ 

จํานวน        5 

แหง 

ไดรับประทานอา

หารกลางวันอยาง

ทั่วถึงเพียงพอ 
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และมีสุขภาพแข็ง

แรงสมบูรณ

4 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแ

กใหแกโรงเรียนอนุ

บาล อบต.ขอนหาด 

1/ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.         

ขอนหาดและศูนยพั

ฒนา          

เด็กเล็กบานใสถิน

เงินอุดหนุนทั่

วไป

770,000 เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรับประทานอาห

ารกลางวันอยางทั่ว

ถึงและเพียงพอ

เด็กนักเรียนสังกัด 

อบต.      

ขอนหาด จํานวน 

3 แหง 

ไดรับประทานอา

หารกลางวันอยาง

ทั่วถึงเพียงพอ 

และมีสุขภาพแข็ง

แรงสมบูรณ

5 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการจัดทําแผน

พัฒนาการศึกษา

เงินรายได 30,000 เพื่อให 

อบต.ขอนหาด 

มีกรอบ 

และแผนในการกํา

หนดการจัดการศึก

ษาประจําปการศึก

ษา

อบต.ขอนหาด 

มีแผนการศึกษา 

ประจําปการศึกษา

6 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการประชุมผูบ

ริหารคณะกรรมการ

สถานศึกษา

เงินรายได 3,000 เพื่อผูบริหาร 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาไดรับท

ราบและกําหนดแน

วทางในการบริหา

รจัดการศึกษา

ผูบริหารคณะกรร

มการ     

ไดรับทราบแนวท

างการศึกษา 

เพื่อใชเปนกรอบใ

นการบริหารจัดก

ารการศึกษา

7 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการพัฒนาศัก

ยภาพครู 

ผูดูแลเด็กและบุคลา

กรทางการศึกษา

เงินรายได 60,000 เพื่อเพิ่มทักษะควา

มรูทางวิชาการให

แกครูผูดูแลเด็ก 

และบุคลากรทางก

ารศึกษา

ครูผูดูแลเด็กและบุ

คลากรทางการศึก

ษา ไดรับความรู          

และทักษะทางวิช

าการ 

เพื่อใชในการพัฒ

นาการเรียน      

การสอน

8 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการแขงขันทัก

ษะทางวิชาการ

เงินรายได 15,000 เพื่อใหนักเรียนได

รวมกิจกรรม 

เสริมทักษะทาง   

วิชาการ

นักเรียนเกิดการเรี

ยนรู 

ทักษะทางวิชากา

ร 

เพื่อพัฒนาตอยอด

ไปสูนวัตกรรมให
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มๆ 

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

9 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการจัดงานวันเ

ด็กแหงชาติ

เงินรายได 100,000 เพื่อสงเสริมและให

ความสําคัญกับเด็ก

ในการจัดกิจกรรม

วันเด็ก

จัดกิจกรรมงานวั

นเด็กแหงชาติ

10 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในศูนยพัฒ

นาเด็กเล็กบานใสถิ

น

เงินรายได 10,000 เพื่อสงเสริมการเรีย

นรูตามหลักปรัชญ

าเศรษฐกิจพอเพียง

เด็กนักเรียนมีควา

มรู           

ความเขาใจตามห

ลักปรัชญาเศรษฐ

กิจพอเพียง

11 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในศูนยพัฒ

นาเด็กเล็ก อบต.          

ขอนหาด

เงินรายได 10,000 เพื่อสงเสริมการเรีย

นรูตามหลักปรัชญ

าเศรษฐกิจพอเพียง

เด็กนักเรียนมีควา

มรู 

ความเขาใจตามห

ลักปรัชญาเศรษฐ

กิจพอเพียง

12 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการปรับปรุงพื้

นที่เพื่อกอสรางโรงเ

รียนอนุบาลองคการ

บริหารสวนตําบล   

ขอนหาด1

เงินอุดหนุนทั่

วไป

1,233,00
0

เพื่อจัดเตรียมสถาน

ที่สําหรับกอสรางโ

รงเรียนอนุบาลฯ

สถานที่พรอมในก

ารกอสรางโรงเรีย

นอนุบาลฯ

13 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการปรับปรุงอ

าคารและบริเวณศูน

ยพัฒนาเด็กเล็กอบ

ต.ขอนหาด/ศูนยพั

ฒนาเด็กเล็กบานใส

ถิน

เงินรายได 200,000 เพื่อใหเกิดความสะ

ดวก 

ปลอดภัยในสถานศึ

กษา

สถานศึกษามีควา

มพรอมและความ

ปลอดภัย

14 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการกอสรางก

ระบะทรายของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เงินรายได 12,000 เพื่อใชสําหรับฝกกิ

จกรรมพัฒนากลา

มเนื้อและประสาทสั

มผัส

เด็กนักเรียนไดฝก

กิจกรรมพัฒนากล

ามเนื้อและประสา

ทสัมผัส

15 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการตลาดนัดวั

นวิชาการ

เงินรายได 30,000 เพื่อจัดแสดงผลงา

นทางวิชาการของ

นักเรียน        

ครูและในตําบล

นักเรียนและครูได

รวมแสดงผลงานแ

ละกิจกรรม
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16 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสงเสริมกา

รศึกษานอกระบบกา

รศึกษาตามอัธยาศัย

เงินรายได 20,000 เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชน 

พนักงานเจาหนาที่ 

ไดรับการพัฒนาดา

นการศึกษาในระดั

บปริญญาตรี

เยาวชน 

ประชาชน 

และพนักงานเจาห

นาที่ 

พัฒนาดานการศึก

ษาในระดับปริญ

ญาตรีเพิ่มขึ้น

17 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รศึกษา)

โครงการสงเสริมกา

รศึกษาระดับปริญญ

าตรี

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริมการศึก

ษาในระดับปริญญ

าตรีใหแกเยาวชน 

ประชาชนในพื้นที่ 

เยาวชนและประช

าชนในพื้นที่ไดรับ

การศึกษาในระดั

บอุดมศึกษา

18 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รสาธารณสุข)

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจา

กโรคพิษสุนัขบา 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562

เงินอุดหนุนทั่

วไป

80,000 เพื่อปองกันและคว

บคุมโรคจากสัตวใ

นพื้นที่

ประชาชนปลอดภั

ยจากโรคพิษสุนัข

บา

19 การพัฒนาค

นและสังคม              

(การพัฒนากา

รสาธารณสุข)

โครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุ

ข

เงินอุดหนุนทั่

วไป

180,000 เพื่อสงเสริมงานดา

นสาธารณสุขตาม

พระราชดําริ

สนับสนุนโครงกา

รดานสาธารณสุข

แกหมูบานในพื้น

ที่

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

20 การพัฒนาค

นและสังคม             

(การพัฒนากีฬ

าและนันทนาก

าร)

โครงการแขงขันกี

ฬา         

ตานยาเสพติด 

เงินรายได 450,000 เพื่อสงเสริมกีฬาให

แกเด็กและเยาวชน 

ประชาชนในตําบล

ขอนหาดหางใหไก

ลยาเสพติด 

เยาวชน 

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลขอนหาดหา

งไกลยา    

เสพติดใชเวลาวา

งใหเกิดประโยชน

21 การพัฒนาค

นและสังคม             

(การพัฒนากีฬ

าและนันทนาก

าร)

โครงการแขงขันกี

ฬาอนุบาลเกมส 

ประจําป 2562

เงินรายได 100,000 เพื่อพัฒนาการ 

ทางดานรางกายใ

หมีความพรอมตอก

ารเรียนรู

เด็กมีความพรอม

พัฒนาการทางรา

งกายในการเรียน

รู

22 การพัฒนาค

นและสังคม             

(การพัฒนากีฬ

าและนันทนาก

โครงการจัดสงนักกี

ฬาเขารวมการแขง

ขันกีฬาสานสัมพันธ

เงินรายได 100,000 เพื่อสรางความสัม

พันธและแลกเปลี่ย

นเรียนรูระหวางหน

เขารวมโครงการ

จัดสงนักกีฬาเขาร

วมการแขงขันกีฬ
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าร) ระหวางองคกรปกค

รองสวนทองถิ่น(ปร

ะชาชน)ในเขตอําเ

ภอชะอวด

วยงาน าสานสัมพันธระห

วางองคกรปกครอ

งสวนทองถิ่น(ประ

ชาชน)ในเขตอําเ

ภอ   

ชะอวดประจําป 

2562

23 การพัฒนาค

นและสังคม                 

(การพัฒนาสวั

สดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอด

ส

เงินอุดหนุนทั่

วไป

150,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและลดความเ

หลื่อมลํ้าทางสังคม

ของผูปวยเอดส

พัฒนาคุณภาพชีวิ

ต 

และลดการเหลื่อม

ลํ้าทางสังคมของ     

ผูปวยเอดส

24 การพัฒนาค

นและสังคม                 

(การพัฒนาสวั

สดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนทั่

วไป

3,274,00
0

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและลดความเ

หลื่อมลํ้าทางสังคม

ของคนพิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิ

ต 

และลดปญหาการ

เหลื่อมลํ้าทางสังค

มของคนพิการ

25 การพัฒนาค

นและสังคม                 

(การพัฒนาสวั

สดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินอุดหนุนทั่

วไป

11,450,0
00

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและลดความเ

หลื่อมลํ้าทางสังคม

ของผูสูงอายุ

พัฒนาคุณภาพชีวิ

ตและลดการเหลื่อ

มลํ้าทางสังคมของ

ผูสูงอายุ

26 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการวันลอยกร

ะทง

เงินรายได 20,000 เพื่อสงเสริม 

สืบสานประเพณีวั

ฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันลอ

ยกระทง     

เพื่ออนุรักษประเพ

ณีวัฒนธรรม 

ใหคงอยูสืบไป

27 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการจัดงานวัน

สงกรานต

เงินรายได 100,000 เพื่อสงเสริม 

สืบสานประเพณีวั

ฒนธรรม

จัดกิจกรรมงานวั

นสงกรานตอนุรัก

ษประเพณีวัฒนธร

รม    

ใหคงอยูสืบไป

28 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการบํารุงรักษ

าศิลปะจารีตประเพ

ณี 

ภูมิปญญาทองถิ่นแ

ละวัฒนธรรมอันดีข

องทองถิ่น

เงินรายได 100,000 เพื่อถายทอดภูมิป

ญญาทองถิ่นใหเป

นมรดกแหงทางป

ญญา

จัดโครงการฝกอบ

รมภูมิปญญาทอง

ถิ่น 

เพื่อถายทอดใหเป

นมรดกทางปญญ

า 

29 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

โครงการงานดอกจู

ดบาน 

กาชาดและของดีเมื

เงินรายได 70,000 สงเสริมประเพณีวั

ฒนธรรมของประช

าชนในพื้นที่อําเภอ

เขารวมการจัดกิจ

กรรมงานดอกจูด

บานกาชาดและข
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นศาสนาวัฒนธ

รรม)

องชะอวด ชะอวดและสนับสนุ

นสินคาชุมชน 

ใหเปนที่รูจัก

องดีเมืองชะอวด 

และสรางรายไดใ

หกับสินคาในชุม

ชน

30 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการประเพณีวั

นสารทเดือนสิบ

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริม 

สืบสานประเพณีวั

ฒนธรรม

จัดกิจกรรมตามโ

ครงการประเพณีวั

นสารทเดือนสิบเพื่

ออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมใหคงอ

ยูสืบไป

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

31 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการประเพณีแ

หผาขึ้นธาตุ

เงินรายได 20,000 เพื่อสงเสริม 

สืบสานประเพณีวั

ฒนธรรม

จัดกิจกรรมตามโ

ครงการประเพณีแ

หผาขึ้นธาตุ       

เพื่ออนุรักษประเพ

ณีวัฒนธรรมใหค

งอยูสืบไป

32 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการวันขึ้นปให

ม

เงินรายได 30,000 เพื่อรวมสงทายปเก

าตอนรับปใหม 

จัดกิจกรรมตามโ

ครงการ      

วันขึ้นปใหม

33 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการสืบสานปร

ะเพณี     ชักพระ

เงินรายได 25,000 เพื่อสงเสริม 

สืบสานประเพณีวั

ฒนธรรม

จัดกิจกรรมตามโ

ครงการสืบสานปร

ะเพณีชักพระ           

เพื่ออนุรักษประเพ

ณีวัฒนธรรม     

ใหคงสืบไป

34 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการหลอเทียน

พรรษา

เงินรายได 30,000 เพื่อสงเสริมประเพ

ณีเขาพรรษา

สงเสริมสนับสนุน

การสืบสานประเพ

ณีทางศาสนา

35 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

การจัดงานรัฐพิธี 

ราชพิธีตางๆ 

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริมความจ

งรักภักดีในสถาบัน

ฯ

จัดงานรัฐพิธี 

ราชพิธีตางๆ 

เพื่อแสดงความจง

รักภักดีใน 

สถาบันฯ



รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด                หนา 18

36 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการวันเฉลิมพ

ระชนมพรรษาฯ 

(12 สิงหาคม)

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริมความจ

งรักภักดีในสถาบัน

ฯ 

จัดกิจกรรมตามโ

ครงการวันแมแหง

ชาติ (12 

สิงหาคม)          

โดยประชาชนใน

พื้นที่ตําบลขอนห

าดและพื้นที่ใกลเ

คียง

37 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

การจัดงานเฉลิมพร

ะเกียรติ

เงินรายได 60,000 เพื่อสงเสริมความจ

งรักภักดีในสถาบัน

ฯ

จัดงานเฉลิมพระเ

กียรติแสดงความ

จงรักภักดีใน 

สถาบันฯ

38 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

คาพวงมาลัย 

ชอดอกไมกระเชาด

อกไมและพวงมาลา

เงินรายได 3,000 เพื่อเปนคาใชจายใ

นการจัดกิจกรรมห

รือรัฐพิธีตางๆของ

หนวยงาน

สงเสริมการจัดกิจ

กรรมหรือรัฐพิธีต

างๆของหนวยงาน

39 การพัฒนาค

นและสังคม                

(การพัฒนาดา

นศาสนาวัฒนธ

รรม)

โครงการจัดงานวัน

ทองถิ่นไทย

เงินรายได 10,000 เพื่อรวมรําลึกถึงพร

ะมหากรุณาธิคุณใ

นรัชกาลที่ 5    

ผูทรงกอตั้งราชกา

รสวนทองถิ่น

แสดงความจงรักภั

กดีและระลึกถึงพร

ะมหากรุณาธิคุณใ

นรัชกาลที่ 5

40 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

โครงการลดอุบัติเห

ตุทางถนนชวงเทศก

าลปใหม/สงกรานต

เงินรายได 30,000 เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุบนทองถน

นในชวงเทศกาลป

ใหมและสงกรานต

ลดอุบัติเหตุบนทอ

งถนนในชวงเทศ

กาลปใหมและสง

กรานต

41 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

การปองกันและบรร

เทา       

สาธารณภัย

เงินรายได 300,000 เพื่อบรรเทาและลด

ปญหาความเดือดร

อนจากภัยพิบัติใน

พื้นที่ตําบลขอนหา

ด

แกปญหาความเดื

อดรอนของประช

าชนในพื้นที่ตําบ

ล     ขอนหาด

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

42 การพัฒนาค

นและสังคม 

โครงการพัฒนาศัก

ยภาพและขีดความ

เงินรายได 100,000 เพื่อสงเสริมศักยภา

พ 

เตรียมความพรอม

ในการปฏิบัติหนา
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(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

สามารถ อปพร.   

ตําบลขอนหาด

ความสามารถของ

อปพร. 

ตําบลขอนหาด

ที่ 

หากเกิดภัยพิบัติใ

นพื้นที่ตําบลขอน

หาด

43 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

โครงการขุดลอกคูร

ะบายนํ้าสองขางทา

งริมถนนสายเทศบา

ลชะอวด-ขอนหาด-

ริมถนนสายสี่แยกต

น-ตนแค หมูที่ 2

เงินรายได 106,000 เพื่อระบายนํ้าและป

องกันนํ้าทวมในพื้

นที่

ขุดลอกคูระบาย

นํ้าสองขางทางริม

ถนนสายเทศบาล

ชะอวด-ขอนหาด-

ริมถนนสายสี่แยก

ตน-ตนแค หมูที่ 2

44 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

โครงการขุดลอกคูร

ะบายนํ้าพรอมฝงท

อระบายนํ้า 

ริมถนนสายเนินมวง

-หนองไหลรอย 

หมูที่ 4

เงินรายได 20,100 เพื่อระบายนํ้าและป

องกันนํ้าทวมในพื้

นที่

ขุดลอกคูระบาย

นํ้าพรอมฝงทอระ

บายนํ้า 

ริมถนนสายเนินม

วง-หนองไหลรอย 

หมูที่ 4

45 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนารัก

ษาความสงบ/บ

รรเทาสาธารณ

ภัย)

โครงการขุดลอกคูร

ะบายนํ้าพรอมฝงท

อระบายนํ้าคสล.จา

กบานนางเทียบ-

ชลประทาน หมูที่ 5

เงินรายได 94,300 เพื่อระบายนํ้าและป

องกันนํ้าทวมในพื้

นที่

ขุดลอกคูระบาย

นํ้าพรอมฝงทอระ

บายนํ้า คสล.จาก         

บานนางเทียบ-

ชลประทาน หมูที่ 

5

46 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการอบรมพัฒ

นายกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ

เงินรายได 400,000 เพื่อสงเสริมและพั

ฒนายกระดับคุณภ

าพชีวิตของผูสูงอา

ยุ

สามารถยกระดับแ

ละคุณภาพชีวิตข

องผูสูงอายุในพื้น

ที่ได

47 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการจัดทํา/ปรั

บปรุง 

ทบทวนแผนชุมชน

เงินรายได 15,000 เพื่อสงเสริมการมีส

วนรวมของประชา

ชนในการจัดทําแผ

นชุมชน/แผนพัฒน

าทองถิ่น

ประชาชนมีสวนร

วมในการพัฒนาท

องถิ่นและไดรวมเ

สนอปญหาและคว

ามตองการอยางแ

ทจริง

48 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการปองกันแล

ะแกไขปญหายาเส

พติด

เงินรายได 90,000 เพื่อแกปญหายาเส

พติดในพื้นที่ตําบล

ขอนหาด

พื้นที่ปลอดยาเสพ

ติด          

ลดปญหาอาชญา

กรรมในพื้นที่

49 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

โครงการพัฒนาสต

รีและเสริมสรางควา

มเขมแข็งของครอบ

เงินรายได 10,000 เพื่อสงเสริมกลุมสต

รีในพื้นที่และการส

งเสริมอาชีพใหกับ

สรางความเข็มแข็

งใหกับครอบครัว

และสงเสริมอาชีพ
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รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

ครัว ครอบครัว

50 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการเวทีประชา

คมระดับตําบล

เงินรายได 10,000 เพื่อสงเสริมการมีส

วนรวมของประชา

ชนและจัดลําดับคว

ามสําคัญของโครง

การฯ    

ที่ไดมาจากแผนชุม

ชน/หมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่

นสามารถแกปญห

าความเดือดรอนแ

ละความตองการข

องประชาชนไดอ

ยางแทจริง

51 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการเวทีประชา

คมหมูบาน

เงินรายได 40,000 เพื่อสงเสริมการมีส

วนรวมของประชา

ชนในการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถิ่น

ประชาชนมีสวนร

วมในการพัฒนาท

องถิ่นและไดรวมเ

สนอปญหาและคว

ามตองการอยางแ

ทจริง

52 การพัฒนาค

นและสังคม 

(การพัฒนากา

รเสริมสรางชุม

ชนเขมแข็ง)

โครงการฝกอบรมใ

หความรูเกี่ยวกับกฎ

หมายเบื้องตน

เงินรายได 30,000 เพื่อลดความเหลื่อม

ลํ้าและการถูกเอาเ

ปรียบดานกฎหมาย

ของประชาชนทั่วไ

ป

ประชาชนมีความ

รูดานกฎหมายมา

กขึ้นปองกันการถู

กเอารัดเอาเปรียบ

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

53 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางคู

ระบายนํ้า 

คสล.จากบานนางส

วน            

ชูประดิษฐ-

บานนางบุญมี 

สวัสดิรักษา หมูที่ 1

เงินรายได 500,000 เพื่อระบายนํ้าและป

องกันนํ้าทวมในพื้

นที่

กอสรางคูระบาย

นํ้า 

คสล.จากบานนาง

สวน            

ชูประดิษฐ-

บานนางบุญมี 

สวัสดิรักษา หมูที่ 

1

54 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายเทาอุทิศ 

หมูที่ 8-เขต      

หมูที่ 1

เงินรายได 499,900 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนนคสล.

สายเกาะผาสุก-

แพรกยวน หมูที่ 3

55 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถ

นนคสล.สายเกาะผ

เงินรายได 597,500 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

กอสรางถนนคสล.

สายเกาะผาสุก-
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(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

าสุก-แพรกยวน 

หมูที่ 3

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

แพรกยวน หมูที่ 3

56 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นนคสล.สายราษฎร

อุทิศ1 หมูที่ 9

เงินรายได 499,200 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนนคสล.

สายราษฎรอุทิศ1 

หมูที่ 9

57 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายโรงเรียนวั

ดควนใส-

ถนนรถไฟ หมูที่ 6

เงินรายได 499,200 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.        

สายโรงเรียนวัดค

วนใส-ถนนรถไฟ 

หมูที่ 6

58 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายลุงคลิ้งอุทิ

ศ หมูที่ 7

เงินรายได 399,500 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.สาย      

ลุงคลิ้งอุทิศ หมูที่ 

7

59 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายหอประชุม 

หมูที่ 5-            

ทุงหัวนา หมูที่ 2

เงินรายได 405,600 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.สายหอประชุ

ม หมูที่ 5-            

ทุงหัวนา หมูที่ 2

60 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายหัวเนิน-

คันคลองหวยกรวด 

หมูที่ 4

เงินรายได 499,200 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.สายหัวเนิน-

คันคลองหวยกรว

ด  หมูที่ 4

61 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นนปาสาคู-ตนกา 

ตนแค หมูที่ 2

เงินรายได 461,200 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนนปาส

าคู-ตนกา ตนแค 

หมูที่ 2

62 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการซอมแซมถ

นนภายในหมูบาน 

หมูที่ 2

เงินรายได 41,000 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

ซอมแซมถนนภา

ยในหมูบาน หมูที่ 

2

63 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

โครงการซอมแซมถ

นนภายในหมูบาน 

เงินรายได 96,000 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ซอมแซมถนนภา

ยในหมูบาน หมูที่ 
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(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

หมูที่ 4 ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

4

64 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน คสล.สายโห-

ควนนางเหวน หมูที่ 

9

เงินรายได 750,000 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.สายโห-

ควนนางเหวน 

หมูที่ 9

65 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการกอสรางถ

นน 

คสล.สายซอยรุงเรือ

ง หมูที่ 9

เงินรายได 499,000 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

กอสรางถนน 

คสล.สายซอยรุงเ

รือง หมูที่ 9

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

66 การบริการขั้

นพื้นฐาน 

(การพัฒนาคม

นาคมขนสง)

โครงการซอมแซมถ

นนภายในหมูบาน 

หมูที่ 7

เงินรายได 99,600 เพื่ออํานวยความสะ

ดวกและความปลอ

ดภัยในการใชรถใ

ชถนนของประชา

ชน

ซอมแซมถนนภา

ยในหมูบาน หมูที่ 

7

67 การบริการขั้

นพื้นฐาน             

(การพัฒนากา

รผังเมือง)

โครงการจัดทําแนว

เขตการปกครองขอ

งองคการบริหารสว

นตําบลขอนหาด

เงินรายได 10,000 เพื่อใหทราบแนวเ

ขตการปกครองขอ

งองคการบริหารสว

นตําบลขอนหาด

จัดทําแนวเขตการ

ปกครองของอบต.

ขอนหาด

68 การบริการขั้

นพื้นฐาน             

(การพัฒนากา

รผังเมือง)

โครงการฝกอบรมใ

หความรูเกี่ยวกับกา

รวางและปรับปรุง  

ผังเมืองรวมตําบลข

อนหาด

เงินรายได 10,000 เพื่อเพิ่มศักยภาพแ

ละพัฒนาความรูเกี่

ยวกับการวางผังเมื

องรวมตําบล    

ขอนหาด

จัดทําโครงการฝก

อบรมใหความรูเกี่

ยวกับการวางและ

ปรับปรุงผังเมืองร

วมตําบลขอนหาด

69 การพัฒนาด

านเศรษฐกิจ                 

(การสงเสริมอา

ชีพ/การลงทุน)

โครงการพัฒนาครั

วเรือนเศรษฐกิจพอเ

พียง

เงินรายได 100,000 เพื่อสงเสริมอาชีพแ

ละการพัฒนาครัวเ

รือนเศรษฐกิจพอเ

พียง

สนับสนุนสงเสริมเ

ศรษฐกิจพอเพียง

ในตําบลขอนหาด

70 การพัฒนาด

านเศรษฐกิจ                 

(การสงเสริมอา

ชีพ/การลงทุน)

โครงการสนับสนุน

สงเสริมกลุมอาชีพภ

ายในตําบลขอนหา

ด

เงินรายได 230,000 เพื่อสงเสริมสนับสนุ

นกลุมอาชีพภายใ

นตําบลขอนหาด

สนับสนุนสงเสริม

กลุมอาชีพภายใน

ตําบลขอนหาด
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71 การพัฒนาด

านเศรษฐกิจ                 

(การสงเสริมอา

ชีพ/การลงทุน)

โครงการหมูบานนํา

รองเศรษฐกิจพอเพี

ยง

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริมอาชีพแ

ละการพัฒนาครัวเ

รือนเศรษฐกิจพอเ

พียง

สนับสนุนหมูบาน

นํารองเศรษฐกิจพ

อเพียง

72 การพัฒนาด

านเศรษฐกิจ                 

(การสงเสริมอา

ชีพ/การลงทุน)

โครงการตลาดประ

ชารัฐ

เงินรายได 50,000 เพื่อสงเสริมมูลคาพื

ชผลทางการเกษต

รในชุมชน/กระตุนเ

ศรษฐกิจในพื้นที่

พืชผลทางการเก

ษตรมีราคาสูงขึ้น 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

73 การพัฒนาด

านสิ่งแวดลอ

มและทรัพย

ากรธรรมชา

ติ 

(การพัฒนาดา

นสิ่งแวดลอมฯ)

โครงการทองถิ่นปลู

กปาเฉลิมพระเกียร

ติ “ทองถิ่น สรางปา 

รักษนํ้า”

เงินรายได 20,000 เพื่อรักษาสภาพแว

ดลอมและความสม

ดุลของธรรมชาติใ

หคงอยูตลอดไป

จัดทําโครงการทอ

งถิ่นปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ 

“ทองถิ่น สรางปา 

รักษนํ้า”

74 การพัฒนาด

านสิ่งแวดลอ

มและทรัพย

ากรธรรมชา

ติ 

(การพัฒนาดา

นสิ่งแวดลอมฯ)

โครงการอาสาสมัค

รทองถิ่นรักษโลก 

(อถล)

เงินรายได 20,000 เพื่ออนุรักษและรัก

ษาทรัพยากรธรรม

ชาติในพื้นที่

สภาพแวดลอมใน

ทรัพยากรธรรมช

าติในพื้นที่ 

คงสภาพสมบูรณ

75 การพัฒนาด

านสิ่งแวดลอ

มและทรัพย

ากรธรรมชา

ติ 

(การพัฒนาดา

นสิ่งแวดลอมฯ)

โครงการปรับกวาด

ขยะมูลฝอยบริเวณ

หลุมขยะองคการบริ

หารสวนตําบลขอน

หาด

เงินรายได 33,600 เพื่อไมใหเกิดมลพิ

ษและไมทําลายสิ่ง

แวดลอม

ปรับกวาดขยะมูล

ฝอยบริเวณหลุมข

ยะองคการบริหาร

สวนตําบลขอนหา

ด

76 การพัฒนาด

านสิ่งแวดลอ

มและทรัพย

ากรธรรมชา

ติ 

(การพัฒนาดา

นพลังงาน)

โครงการติดตั้งระบ

บพลังงานแสงอาทิต

ย

เงินรายได 50,000 เพื่อเปนพลังงานท

ดแทน

มีพลังงานทดแทน

และสามารถลดคา

ใชจายในครัวเรือ

น

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

77 การพัฒนาก คาใชจายในการเลื เงินรายได 500,000 เพื่อสงแสริมสนับส จัดการเลือกตั้งทอ
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ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การพัฒนากา

รเมืองการปกค

รอง)

อกตั้ง นุนการเลือกทองถิ่

น

งถิ่น ประจําป 

2562

78 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

โครงการพัฒนาศัก

ยภาพและสงเสริมก

ารมีสวนรวมแบบบูร

ณาการ

เงินรายได 80,000 เพื่อเปนการเพิ่มศัก

ยภาพของผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงาน 

เจาหนาที่ในการป

ฏิบัติงานและสงเสริ

มการมีสวนรวม

จัดทําโครงการพั

ฒนาศักยภาพและ

สงเสริมการมีสวน

รวมแบบบูรณากา

ร

79 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

โครงการศูนยปฏิบั

ติการรวมในการชว

ยเหลือประชาชนข

องอปท.อําเภอชะอว

ด

เงินรายได 15,000 เพื่อเปนศูนยกลางใ

นการใหความชวย

เหลือประชาชนขอ

งอปท.ในเขตพื้นที่

อําเภอชะอวด

ศูนยปฏิบัติการรว

มในการชวยเหลือ

มีความพรอมในก

ารใหบริการ

80 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อพรอมติดตั้งเ

ครื่องปรับอากาศ 

(แบบแยกสวนหอง

สํานักงาน จํานวน 

2 เครื่อง) 

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 34,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 

(แบบแยกสวนหอ

งสํานักงาน 

จํานวน 2 เครื่อง)

81 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อพรอมติดตั้งเ

ครื่องปรับอากาศหอ

งประชุมสภาองคกา

รบริหารสวนตําบล

ขอนหาด จํานวน 2 

เครื่อง(สนง.ปลัด)

เงินรายได 56,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ

หองประชุมสภาอง

คการบริหารสวน

ตําบลขอนหาด 

จํานวน 2 เครื่อง

82 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

จัดซื้ออุปกรณเครื่อ

งเสียงใชในกิจการ

สภาองคการบริหาร

สวนตําบลขอนหาด 

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 45,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้ออุปกรณเครื่

องเสียงใชในกิจก

ารสภาองคการบริ

หารสวนตําบลขอ

นหาด 
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การองคกร)

83 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อเครื่องคอมพิว

เตอรสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 30,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อเครื่องคอม

พิวเตอรสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

84 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อเครื่องคอมพิว

เตอรโนตบุก 

จํานวน 1 เครื่อง  

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 21,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อเครื่องคอม

พิวเตอรโนตบุก 

จํานวน 1 เครื่อง

85 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อเครื่องพิมพ 

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 7,900 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อเครื่องพิมพ 

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

86 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อ/พรอมติดตั้ง

ผามานหองประชุม

สภาทองถิ่น 

(สนง.ปลัด)

เงินรายได 55,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อ/พรอมติดตั้

งผามานหองประ

ชุมสภาทองถิ่น 

87 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อพรอมติดตั้งเ

ครื่องปรับอากาศแบ

บแยกสวนหองสํานั

กงาน จํานวน 1 

เครื่อง (กองคลัง)

เงินรายได 64,800 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อพรอมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนหอง

สํานักงาน

88 การพัฒนาก

ารเมืองการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิว

เตอรสํานักงาน 

เงินรายได 120,000 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

จัดซื้อเครื่องคอม

พิวเตอรสํานักงาน
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ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จํานวน 4 เครื่อง 

(กองคลัง)

าน

89 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

จัดซื้อเครื่องพิมพ 

จํานวน 2 เครื่อง 

(กองคลัง)

เงินรายได 8,600 เพื่อไหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติง

าน

จัดซื้อเครื่องพิมพ

สํานักงาน

90 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

คาใชจายในการเดิ

นทางไปราชการ(

สํานักงานปลัด)

เงินรายได 420,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานเจาหนาที่

ผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่

น 

พนักงานเจาหนา

ที่เขารวมโครงกา

รฝกอบรมตามมา

ตรฐานการปฏิบัติ

งานในแตละสายง

าน

91 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

คาใชจายในการเดิ

นทางไปราชการ 

(กองคลัง)

เงินรายได 110,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจาห

นาที่สังกัดกองคลัง

พนักงานเจาหนา

ที่เขารวมโครงกา

รฝกอบรมตามมา

ตรฐานการปฏิบัติ

งานในแตละสายง

าน

92 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

คาใชจายในการเดิ

นทางไปราชการ 

(กองการศึกษา)

เงินรายได 200,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจาห

นาที่สังกัดกองการ

ศึกษา

พนักงานเจาหนา

ที่เขารวมโครงกา

รฝกอบรมตามมา

ตรฐานการปฏิบัติ

งานในแตละสายง

าน

93 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

คาใชจายในการเดิ

นทางไปราชการ 

(กองชาง)

เงินรายได 70,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจาห

นาที่สังกัดกองชาง

พนักงานเจาหนา

ที่เขารวมโครงกา

รฝกอบรมตามมา

ตรฐานการปฏิบัติ

งานในแตละสายง

าน
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94 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

เงินสมทบกองทุนห

ลักประกันสุขภาพ 

อบต.ขอนหาด

เงินรายได 110,000 เพื่อสงเสริมและสนั

บสนุนการดําเนินง

านของกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพของ 

อบต.ขอนหาด

สมทบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ 

อบต.ขอนหาด

ที่ ยุทธศาส

ตร

โครงการ แหลงที่มา

/งบประมา

ณ

งบตาม

ขอบัญ

ญัติ

วัตถุประสงค ผลผลิต

95 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

เงินสมทบกองทุนปร

ะกันสังคม

เงินรายได 129,500 เพื่อจายเปนเงินสม

ทบกองทุนประกันสั

งคมของพนักงาน 

อบต.ขอนหาด

สมทบกองทุนประ

กันสังคมของพนัก

งานจางอบต.      

ขอนหาด

96 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

เงินสมทบกองทุนบํา

เหน็จบํานาญขารา

ชการสวนทองถิ่น 

(กบท)

เงินรายได 205,300 เพื่อจายเปนเงินสม

ทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น

สมทบกองทุนบําเ

หน็จบํานาญขารา

ชการสวนทองถิ่น

97 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การบริหารจัด

การองคกร)

เงินสมทบกองทุนเงิ

นทดแทน

เงินรายได 5,000 เพื่อจายเปนเงินสม

ทบกองทุนเงินทดแ

ทน

สมทบกองทุนเงิน

ทดแทน

98 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การพัฒนารา

ยไดของ อบต.)

โครงการจัดทําแผน

ที่ภาษี

เงินรายได 300,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการจัดเก็บภา

ษี

จัดทําแผนที่ภาษี
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99 การพัฒนาก

ารเมืองการ

ปกครอง       

การบริหารจั

ดการองคกร 

(การพัฒนารา

ยไดของ อบต.)

โครงการเพิ่มประสิ

ทธิภาพในการจัดเก็

บภาษี

เงินรายได 10,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

พในการจัดเก็บภา

ษีและสรางแรงจูงใ

จในการชําระภาษี

รายไดจากการจัด

เก็บภาษีเพิ่มมากขึ้

น 

ลดจํานวนลูกหนี้ค

างชําระ

สวนที่ 3

การใชจายงบประมาณ

การใชจายงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด มีการใชจายงบประมาณ 

ตามรายละเอียด ตอไปนี้

3.1 ดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

-ดําเนินการโดยมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 77 

โครงการ/กิจกรรม เปนเงิน 24,390,987.13บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน 77 โครงการ เปนเงิน 24,390,987.13บาท 

3.2 ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

โดยไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น            
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ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ งบประมาณ 

19,093,485.40 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 

16,247,814.48 บาท

3.3 

โครงการที่ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประม

าณ พ.ศ.2562                      และโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 83 โครงการ โดยสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

โครงการ
การเบิกจาย

งบประมาณ

1.การพัฒนาคนและสังคม     
- การศึกษา 17 6,122,700 14 4,252,107.13

- การสาธารณสุข 2 260,000 2 184,102

- กีฬาและนันทนาการ 3 650,000 2 414,928

- สวัสดิการสังคม 3 14,874,000 3 11,548,300

- ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 14 618,000 11 198,652

- 

การรักษาความสงบเรีย

บรอย/

6 650,400 5 521,989

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

- 

การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง

7 595,000 2 -

2.การบริการขั้นพื้นฐาน

- การคมนาคมขนสง 14 6,133,700 13 5,552,300

- 

การสาธารณูปโภค/สาธ

ารณูปการ

- - - -

- การผังเมือง 2 20,000 - -

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- สงเสริมอาชีพ/การลงทุ

น

4 430,000 - -

- การเกษตร - - - -

4.การพัฒนาดานสิ่งแวดล

อม

และทรัพยากรธรรมชาติ

- ดานสิ่งแวดลอมและ 3 73,600 3 33,600
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ทรัพยากรธรรมชาติ

-ดานพลังงาน 1 50,000 - -

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ

5.การพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง/

การบริหารจัดการองคกรภ

ายใต 

ระบบธรรมาภิบาล

- 

การพัฒนาการเมืองการปก

ครอง

1 500,000 - -

- การบริหารจัดการองคกร 20 1,787,100 20 1,500,407
-การพัฒนารายได อบต. 2 310,000 2 184,602

รวม 99 33,074,500 77 24,390,987.1
3

โครงการที่ไดรับการจัดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเ

สริมการปกครองทองถิ่น                ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ

1.การพัฒนาคนและสังคม     
- การศึกษา 3 9,018,485.40 2 6,172,814.48

- กีฬาและนันทนาการ 1 1,725,000 1 1,725,000

2.การบริการขั้นพื้นฐาน

- การคมนาคมขนสง 1 6,095,000 1 6,095,000

- 

การสาธารณูปโภค/สาธ

ารณูปการ

1 2,225,000 1 2,255,000

รวม 6 19,093,485.4
0 5 16,247,814.4

8


