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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

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

วิสัยทัศน์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ตาม
แนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแท่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล
บ้านแท่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลบ้านแท่น ไว้ดังนี้ 
 

“ น ้ำไหล ไฟสว่ำง ทำงดี มีควำมสุข พร้อมใจปรองดอง ” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้ำประสงค์ 
  ต าบลบ้านแท่น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาด้าน
การศึกษาโรงเรียนในเขตต าบลบ้านแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา สวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชนส่งเสริมพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างงานรายได้แก่ประชาชน 

4. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงต่อความต้องการประชาชน 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการการสังคม การศึกษา กีฬานันทนาการและ
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พ้ืนฟ ู  
 7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
กำรวำงแผน 
     อบต.บ้านแท่น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

82 14,109,059.00 84 15,160,409.00 84 20,104,209.00 84 20,104,209.00 84 20,104,209.00 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

106 71,112,720.00 106 59,083,240.00 106 110,494,565.00 106 110,504,965.00 106 110,426,665.00 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และชุมชน 

24 1,070,000.00 24 1,120,000.00 24 1,330,000.00 24 1,380,000.00 24 1,420,000.00 

การพัฒนา
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 230,000.00 8 420,000.00 8 420,000.00 8 420,000.00 8 420,000.00 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองการ
บริหาร 

15 5,720,000.00 15 6,020,000.00 15 5,920,000.00 15 5,820,000.00 15 5,820,000.00 

รวม 235 92,241,779.00 237 81,803,649.00 237 138,268,774.00 237 138,229,174.00 237 138,190,874.00 
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กำรจัดท้ำงบประมำณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 15,298,532 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 38 12,522,510.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 10 2,636,022.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน - - 

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร 3 110,000.00 

รวม 52 15,298,532.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านแท่น มีดังนี้ 
 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

2.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

3.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

28,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
ประจ าต าบลบ้านแท่น 

จัดฝึกอบรมทบทวน
ปีละ 1 ครั้ง 

4.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนอาการ
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านแท่น ให้ครบทุกคน 

จัดหารอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น 

5.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ2.
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก สนใจในการ
เล้ียงดูอบรมส่ังสอนเด็ก 3.เพื่อให้เด็ก
รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบยีบ
วินัยอันด ี

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น และนกัเรียน
จากโรงเรียนภายใน
ต าบล 5 แห่ง 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

6.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น 

ครูศูนย์พัมนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านแท่น 

7.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) 

628,700.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านแท่น และเด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น จ านวน 5 
โรงเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็ก
นักเรียนครบทุกคน 

8.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ปฐมนิเทศน์และ
ประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อปฐมนิเทศน์และประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านแท่น 

9.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

352,010.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1. เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบบ
นักเรียนให้แก่ผู้เรียน 2. เพื่อจัดหา
หนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียน 3. เพื่อ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การาเรียนให้แก่
ผู้เรียน 4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

เด็กปฐมวัย อาย ุ3-5 
ปี ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาครบทุก
คน 

10.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

27,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลบ้านแท่น 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้าน
แท่น 

11.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร 

ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
หมู่ 1-8 ในเขตต าบล
บ้านแท่น 

12.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

38,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ
ผู้สูงอายุต าบลบา้น
แท่น 

13.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

6,481,600.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหก้ับผู้สูงอายุในใน
ต าบลบ้านแท่น 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียน
รับเบี้ยผู้สูงอาย ุ

14.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาว 
ผู้ประสบภัยหนาวใน
เขตต าบลบ้านแท่น 

15.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 2,918,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ผู้พกิารใขเขต
ต าบลบ้านแท่น 

ผู้พิการในเขตต าบล
บ้านแท่นที่คนพิการ
ทุกคนที่มีสมุด/บัตร
ประจ าตัวคนพกิาร 

16.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ย
เอดส์ 

84,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ใน
เขตต าบลบ้านแท่น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลบ้านแท่นที่ขึ้น
ทะเบียนขอรับเบีย้ยัง
ชีพ 



 หน้า 5 
 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

17.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

38,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 1 แห่ง 

18.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น 

142,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้นแท่น 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น 

19.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

บริการหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR) 

550,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการ
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งต้น (FR) 

หน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 
อบต.บ้านแท่น 

20.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลไข้เลือดออก 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านปลอดภยัห่างไกล
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 - 8 ต าบล
บ้านแท่น 

21.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านภยั
ยาเสพติด 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬา 
เด็ก/เยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านแท่น ปีละ 
1 ครั้ง 

22.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บา้น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดหาอปุกรณ์กีฬาประจ าหมู่บา้น 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่ที่ 1-8 

23.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

6,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-8 

24.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ นกัเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในเขต 
อบต.บ้านแท่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ
นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

25.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในเขต 
อบต.บ้านแท่น 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

26.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขต อบต.บ้าน
แท่น 

368,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้าน
แท่น 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

  



 หน้า 6 
 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

27.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนใน
เขต อบต.บ้านแท่น 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในเขต อบต.บ้านแท่น 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

28.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันภัยยาเสพติด
และวินัยจราจร 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากยา
เสพติดและส่งเสริมวินัยจราจร 

โรงเรียนบ้านหันแฮด 
หมู่ที่ 2 

29.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนแดงน้อย
โครงการเข้าค่าย
เสริมทักษะวิชาการ
นักเรียนต าบลบ้าน
แท่น 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย
โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการ
นักเรียนต าบลบ้านแท่น 

โรงเรียนบ้านโนน
แดงน้อย 

30.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบทตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี
ประเพณีชนบท 

145,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆที่ส าคัญ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบท 

31.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนปศุสัตว์
อ าเภอชนบทในการ
ด าเนินการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนปศุสัตว์อ าเภอชนบทใน
การด าเนินการปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้ 

สุนัขภายในต าบล
บ้านแท่น 

32.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านให้
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 - 8 ต าบล
บ้านแท่น 

33.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกิจ
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น (เทศกาล
ไหมนานาชาติ) 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมออกร้าน
กาชาด 

34.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลชลบถวิบูรณ์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติการร่วมกันในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอชนบท 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลชนบถวิบูรณ์ 

35.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่นโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนจังหวัดขอนแก่นโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

 ุอุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่นครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

36.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนอ าเภอชนบท
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอชนบท 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอชนบทโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอชนบท 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบท 

37.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนการจัดงาน
ไหมมัดหมี่และของดี
เมืองชลบถ 

145,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลบา้น
แท่นและอ าเภอ
ชนบท 

38.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านแท่น 

160,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สมทบ 
40 % 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านแท่น 

39.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา
กลาง 

282,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนมีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

จากปากทางเข้วัดป่า 
(ต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

40.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ขยายผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านแท่น 

124,301.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างขยายผวิจราจรถนน 
คสล.ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนน คสล. 
ถนนสายพอ่กวด-
ศาลากลางบ้าน 
ขนาด กว้าง 0.50 
ยาว 80 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

41.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด 

423,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้
มาตรฐาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยัในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

42.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านนา
หนองทุ่ม 

177,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้มีมาตรฐาน 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายเอ-๋หอ
ประปา ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 92 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

43.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ซ่อมแซมผิวจราจร
เสริมผิวจราจรแอล
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที ่
2 บ้านหันแฮด 

247,921.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้มีมาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

ซ่อมแซมผิวจราจร
เสริมผิวแอลฟัสติ
กคอนกรีต จุดเริ่ม อ.
มงคล-สามแยก
โรงเรียน กว้าง 3 
เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตร 
ตามแบบแปลนที ่
อบต.ก าหนด 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ้ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

44.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าทั้งสองข้าง
ทาง หมู่ที่ 4 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างขยายผวิจราจรพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า เพือ่ให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ช่วยระบายน้ าทว่มขัง 

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ท่อขนาด 
0.40 เมตร กว้าง 
0.50 เมตร x230 
เมตร (2 ข้างทาง) 
จากสี่แยกโรงเรียน-
สามแยกพ่อพงษ ์

45.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
6 บ้านโคกกลาง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม ถัง
ไฟเบอร์กลาส 2.50 
ลบ.ม. จ านวน 4 ใบ  

46.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมถมราง
น้ า หมู่ที่ 7 บ้านโนน
สมนึก 

153,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อเป็นการระบายน้ า ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมถมราง
น้ า จุดนางน้อย-นาย
เสวย ท่อขนาด 0.40 
เมตร ยาว 84 เมตร
x0.50 เมตร 

47.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. หมู่
ที่ 5 บ้านโนนแดง
น้อย 

288,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

ก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 5 
จากบา้นนายนิพนธ ์- 
ศาลากลางหมู่บา้น 

48.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าทางไปบ้านร่องดูก 

440,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึง 
หมู่ที่ 8 ยาว 1,523 
เมตร 

49.  

การพัฒนาบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

ประชาชน หมู่ที ่1-8 
ต าบลบ้านแท่น 

50.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบริหาร 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านแท่น 

จัดประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนต่างๆ เพื่อจัดท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

51.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบริหาร 

การจัดการเลือกตั้ง 100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบ
วาระหรือแทนต าแหน่งที่ว่าง 

การจัดการเลือกตั้ง 
ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด กรณี
ครบวาระ หรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

52.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบริหาร 

กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย จ านวน 
1 ครั้ง 
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กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.บ้านแท่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จ านวนเงิน 14,515,732 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 
โครงการ จ านวนเงิน 11,640,569 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหนี ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 24 11,844,823.96 24 11,640,568.82 

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู ่ 8 2,182,322.00 
  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน 
    

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร 
    

รวม 32 14,027,145.96 24 11,640,568.82 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านแท่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 4,280.00 4,280.00 720.00 

2.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

100,000.00 95,520.00 95,520.00 4,480.00 

3.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 628,700.00 606,253.96 446,748.82 22,446.04 

4.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง 

10,000.00 4,400.00 4,400.00 5,600.00 

5.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

352,010.00 342,970.00 342,970.00 9,040.00 

6.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,481,600.00 6,165,300.00 6,165,300.00 316,300.00 

7.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,918,400.00 2,918,400.00 2,918,400.00 0.00 

8.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

9.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

142,000.00 133,950.00 133,950.00 8,050.00 

10.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้
บริการหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) 

550,000.00 484,750.00 440,000.00 65,250.00 

  



 หน้า 10 
 

  ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

11.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 
โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม
โรงเรียนต าบลบ้านแท่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

12.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแท่น 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

13.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนบ้านแท่น โครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน 

368,000.00 355,000.00 355,000.00 13,000.00 

14.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนบ้านแท่น โครงการ
เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กนักเรียนต าบล
บ้านแท่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนบ้านหันแฮด 
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันภัยยาเสพติดและวินยั
จราจรกลุ่มโรงเรียนต าบล
บ้านแท่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

16.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 
โครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็ก
นักเรียน ต าบลบา้นแท่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบท 

145,000.00 130,000.00 130,000.00 15,000.00 

18.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

19.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านแท่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนเทศบาลชลบถวิบูลย ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

22.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบท 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

23.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบท 

145,000.00 130,000.00 130,000.00 15,000.00 

24.  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านแท่น 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

25.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวั
นากลาง หมู่ที ่3 

282,000.00 278,000.00 0.00 4,000.00 

26.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยข้างบ้านบุ่ง) 

124,301.00 124,301.00 0.00 0.00 
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  ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

27.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง 

423,000.00 414,000.00 0.00 9,000.00 

28.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
หนองทุ่ม หมู่ที่ 8 

177,000.00 177,000.00 0.00 0.00 

29.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีต บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 

247,921.00 247,921.00 0.00 0.00 

30.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมทั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีต หมู่ที ่4 บ้าน
สระแก้ว 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

31.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า บา้นโนนสมนึก 
หมู่ที่ 7 

153,700.00 153,000.00 0.00 700.00 

32.  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมทั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีต บ้านโนนแดง
น้อย หมู่ที ่5 

288,100.00 288,100.00 0.00 0.00 

 

รำยงำนสรุปผลกำรด้ำเนินงำน ปี 2563 
อบต.บ้ำนแท่น ชนบท จ.ขอนแกน่  

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด้ำเนินกำร 
ทั งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
สังคม 

84 20,104,209.00 38 12,522,510.00 24 11,844,823.96 24 11,640,568.82 

2.การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู ่

106 110,494,565.00 10 2,636,022.00 8 2,182,322.00 
  

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และชุมชน 

24 1,330,000.00 - - 
    

4.การพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 420,000.00 1 30,000.00 
    

5.การบริหารจัดการบ้านเมือง
การบริหาร 

15 5,920,000.00 3 110,000.00 
    

รวม 237 138,268,774.00 52 15,298,532.00 32 14,027,145.96 24 11,640,568.82 

 

 



 หน้า 12 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
********************** 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.  จ ำนวนโครงกำรที่ตั้งไว้ตำมแผนมีมำกไม่สอดคล้องกับงบประมำณที่มีอยู่ท ำให้กำรด ำเนินกำร
ตำมแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีประสิทธิภำพ 

2.  งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภำรกิจที่ถ่ำยโอนให้ท้องถิ่นที่เพ่ิมมำกข้ึน 
3.  ประชำชนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ท ำ

ให้กำรปฏิบัติงำนยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ ตอบสนองควำมต้องกำรให้กับประชำชนได้อย่ำงตรงจุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำบรรจุโครงกำรให้สอดคล้องกับงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  2.  ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่จะบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้กำรพัฒนำหรือ
กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณควรน ำโครงกำรที่อยู่อันดับแรกจำกกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของโครงกำรมำด ำเนินกำรก่อน เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของของประชำชนเป็นไปอย่ำงตรงจุดและมี
ประสิทธิภำพ 
 

 


