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รายงานการติดตามการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

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

วิสัยทัศน์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 

ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในต าบลบ้านแท่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ

พัฒนาต าบลบ้านแท่น ไว้ดังนี ้
 

“ น  าไหล ไฟสว่าง ทางด ีมีความสุข พร้อมใจปรองดอง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

 4.  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

เป้าประสงค์ 

  ต าบลบ้านแท่น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมต่าง บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนท์ี่ก าหนด ดังนี้ 

1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนา

ด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตต าบลบ้านแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น มีการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา สวัสดิการ การดูแล

สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ประชาชนมอีาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผา่นเกณฑ ์จปฐ. ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

 2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึน้ 
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 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชนส่งเสริมพัฒนาความรู้

และทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมถึงการสง่เสริมและพัฒนาสรา้งงานรายได้แก่ประชาชน 

 

4. ระบบการคมนาคมขนส่ง มปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงต่อความต้องการ

ประชาชน 

 5. การพัฒนาคุณภาพชีวติ การจัดการด้านสวัสดิการการสังคม การศกึษา กีฬานันทนาการ

และสาธารณสุข มปีระสิทธิภาพ ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 6. ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และพืน้ฟู  

 7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

และความรว่มมอืทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด

เวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เมื่อ

วันที ่31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สังคม 

84 15,776,559 101 15,879,529 102 15,223,329 102 15,203,331 

2. การพัฒนา

เมอืงและชุมชน 
59 63,987,469 63 68,028,406 55 67,036,670 44 243,908,370 

3. การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 
21 1,705,000 24 1,815,000 24 1,815,000 24 1,815,000 

4. การบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

5 320,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 

5. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการบ้านเมอืง

ท่ีด ี

13 1,630,000 15 2,020,000 14 4,070,000 14 1,720,000 

รวม 182 83,419,028 211 88,252,935 203 88,654,999 192 263,156,701 
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การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

จ านวน  42 โครงการ งบประมาณ  13,879,386 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 34 13,348,700 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 2 266,686 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 45,000 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 219,000 

รวม 42 13,879,386 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 อบต.บ้านแท่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวน 12,737,246 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จ านวน 27 โครงการ จ านวน 12,737,246 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 25 12,522,345.46 25 12,522,345.46 

การพัฒนาเมอืงและชุมชน 1 200,000 1 200,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 

ก ารพั ฒ น าด้ าน ก ารบ ริห า รจั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 14,900 1 14,900 

การพัฒ นาระบบการบ ริห ารจั ดการ

บ้านเมอืงท่ีด ี

- - - - 

รวม 27 12,737,245.64 27 12,737,245.64 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ

ทั งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 101 15,879,529 34 13,348,700 25 12,522,345.64 25 12,522,345.64 25 12,522,345.64 

การพัฒนาเมอืงและชุมชน 63 68,028,406 2 266,686 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24 1,815,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้ม 

8 510,000 2 45,000 1 14,900 1 14,900 1 14,900 

การพัฒ นาระบบการบ ริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

15 2,020,000 4 219,000 0 0 0 0 0 0 

รวม 211 88,252,935 42 13,879,386 27 12,737,245.64 27 12,737,245.64 27 12,737,245.64 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

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

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  จ านวนโครงการที่ตัง้ไว้ตามแผนมมีากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มอียู่ท าให้การ 

ด าเนนิการตามแผนได้น้อยส่งผลใหแ้ผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีประสิทธิภาพ 

2.  งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพิ่มมาก

ขึน้ 

3.  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่าง

ตรงจุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  2.  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การ

พัฒนาหรอืการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3. ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณควรน าโครงการที่อยู่อันดับแรกจากการจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการมาด าเนินการก่อน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชน

เป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

 
 


