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รายงานผลการด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
*********************** 

วิสัยทัศน์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ตามแนวทางและ
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแท่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านแท่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แท่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลบ้านแท่น ไว้ดังนี้ 
 

“ น  าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความสุข พร้อมใจปรองดอง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค ์
  ต าบลบ้านแท่น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง บรรลุ
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาด้านการศึกษา
โรงเรียนในเขตต าบลบ้านแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา สวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชนส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างงานรายได้แก่ประชาชน 

4. ระบบการคมนาคมขนส่ง มปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพยีงต่อความต้องการประชาชน 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการการสังคม การศึกษา กีฬานนัทนาการและสาธารณสุข 
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 
 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟู  
 7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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การวางแผน 
     อบต.บ้านแท่น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

  โครงการ  
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
สถานะด าเนินการ รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

6 เดือน รอบปี 2565 

1.  
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 3,540.00 1,460.00  
/  

/ 
 

2.  
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 0.00 5,000.00 / 
  

/ 
 

3.  
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

33,000.00 0.00 33,000.00 / 
  

/ 
 

4.  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 0.00 100,000.00 /   /  

5.  
ปฐมนิเทศน์และประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000.00 0.00 10,000.00 / 
  

/ 
 

6.  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

397,815.00 227,965.00 169,850.00  
 
/ 

 
/ 

 

7.  
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายแุละผู้
พิการ 

70,000.00 0.00 70,000.00 / 
  

/ 
 

8.  จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,300,000.00 2,675,400.00 3,624,600.00  /  /  

9.  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 30,000.00 0.00 30,000.00 /   /  

10.  จ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 2,800,000.00 1,154,400.00 1,645,600.00  /  /  

11.  จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ 84,000.00 35,000.00 41,500.00  /  /  

12.  
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

150,000.00 0.00 150,000.00 / 
  

/ 
 

13.  
บริการหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 

500,000.00 232,000.00 268,000.00  
/  

/ 
 

14.  
หมู่บ้านปลอดภัยหา่งไกล
ไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 20,000.00 / 
  

/ 
 

15.  
แข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพ
ติด 

120,000.00 0.00 120,000.00 / 
  

/ 
 

16.  
จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

50,000.00 0.00 50,000.00 / 
  

/ 
 

17.  
ปรับปรงุลานกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

130,000.00 0.00 130,000.00 / 
  

/ 
 

18.  
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี ต าบล
บ้านแท่น 

100,000.00 0.00 100,000.00 / 
  

/ 
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  โครงการ  
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
สถานะด าเนินการ รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

6 เดือน รอบปี 2565 

19.  
อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ นักเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น 

30,000.00 30,000 0.00 / 
  

/ 
 

20.  
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขต อบต.บ้านแท่น 

25,000.00 0.00 25,000.00 / 
  

/ 
 

21.  
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น 

970,200.00 489,300.00 480,900.00  
 
/ 

 
/ 

 

22.  
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในเขต อบต.บ้าน
แท่น 

25,000.00 0.00 25,000.00 / 
  

/ 
 

23.  
อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
เยาวชนปอ้งกันภยัยาเสพ
ติดและวินัยจราจร 

15,000.00 0.00 15,000.00 / 
  

/ 
 

24.  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน
แดงน้อยโครงการเข้าค่าย
เสริมทักษะวิชาการนักเรียน
ต าบลบ้านแท่น 

20,000.00 0.00 20,000.00 / 

  

/ 

 

25.  
อุดหนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอชนบทตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีประเพณีชนบท 

15,000.00 15,000.00 0.00  
 
/ 

 
/ 

 

26.  
อุดหนุนปศุสัตว์อ าเภอ
ชนบทในการด าเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 30,000 0.00  
 
/ 

 
/ 

 

27.  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 0.00 160,000.00 / 

  

/ 

 

28.  

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ภารกิจกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น (เทศกาลไหม
นานาชาติ) 

20,000.00 0.00 20,000.00 / 

  

/ 

 

29.  

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 0.00  

 
/ 

 

/ 

 

30.  

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 0.00 20,000.00 / 

  

/ 

 

31.  

อุดหนุนอ าเภอชนบท
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
ชนบท 

30,000.00 0.00 30,000.00 / 

  

/ 
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  โครงการ  
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
สถานะด าเนินการ รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

6 เดือน รอบปี 2565 

32.  
อุดหนุนการจัดงานไหม
มัดหมี่และของดีเมืองชลบถ 

130,000.00 0.00 130,000.00 / 
  

/ 
 

33.  
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านแท่น 

160,000.00 160,000.00 0.00  
/  

/ 
 

34.  
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านโนนแดงน้อย 

320,000.00 0.00 320,000.00 / 
  /  

35.  
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 บ้านสระแกว้ 

253,000.00 
0.00 

253,000.00 / 
  /  

36.  
ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง 

32,000.00 
0.00 

32,000.00 / 
  /  

37.  
วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 
บ้านแท่น 

44,000.00 
0.00 

44,000.00 / 
  /  

38.  
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านหัวนากลาง 

142,000.00 
0.00 

142,000.00 / 
  /  

39.  
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านโนนสมนึก 

320,000.00 
0.00 

320,000.00 / 
  /  

40.  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด 

253,000.00 
0.00 

253,000.00 / 
  /  

41.  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง 

320,000.00 
0.00 

320,000.00 / 
  /  

42.  จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 10,000.00 10,000.00 0.00  /  /  

43.  การจัดการเลือกตั้ง 400,655.00 400,553.45 101.55  /  /  

44.  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 0.00 10,000.00 /   /  

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแท่น ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 
 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนด าเนินงาน               จ านวน 44 โครงการ 

 รายงานสถานการณด์ าเนินการ รอบ 6 เดือน    จ านวน 44 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ                               จ านวน 31 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.45 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ                                 จ านวน 13 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 29.55 

 
 
 

 


