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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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  าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความสุข พร้อมใจปรองดอง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 
  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 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พ้ืนฟ ู  
 7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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การวางแผน 
     อบต.บ้านแท่น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
     อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
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 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู ่

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 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
ชุมชน 

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
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
การบริหาร 

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 

 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ 14,105,230 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 31 12,213,050.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 10 1,427,600.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน - - 

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 3 434,580.00 

รวม 45 14,105,230.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านแท่น มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

2.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

3.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

33,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้
ความรู้อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนประจ า
ต าบลบ้านแท่น 

จัดฝึกอบรมทบทวน
ปีละ 1 ครั้ง 

4.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 2.เพื่อให้
ประชาชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก สนใจ
ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
เด็ก 3.เพื่อให้เด็กรู้จัก
หน้าท่ีของตนและอยู่ใน
ระเบียบวินยัอันด ี

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้าน
แท่น และนักเรยีน
จากโรงเรียนภายใน
ต าบล 5 แห่ง 

5.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านแท่น 

6.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

378,230.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีนให้แก่
ผู้เรยีน 2. เพื่อจัดหา
หนังสือเรียนให้แกผู่้เรยีน 
3. เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การาเรยีนให้แก่ผู้เรียน 4. 
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาครบทุก
คน 

7.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้
ยากไรผู้้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
หมู่ 1-8 ในเขต
ต าบลบ้านแท่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

6,305,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในในต าบลบ้าน
แท่น 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปีขึ้นไปท่ีลงทะเบียน
รับเบี้ยผู้สูงอาย ุ

9.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหนาว 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว 

ผู้ประสบภยัหนาวใน
เขตต าบลบ้านแท่น 

10.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

3,094,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการในเขตต าบลบ้านแท่น 

ผู้พิการในเขตต าบล
บ้านแท่นท่ีคนพิการ
ทุกคนท่ีมีสมุด/บัตร
ประจ าตัวคนพิการ 

11.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

85,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบล
บ้านแท่น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลบ้านแท่นท่ีขึ้น
ทะเบียนขอรับเบีย้ยัง
ชีพ 

12.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 1 แห่ง 

13.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

บริการหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR) 

560,320.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการบริการหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
(FR) 

หน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 
อบต.บ้านแท่น 

14.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลไข้เลือดออก 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 - 8 ต าบล
บ้านแท่น 

15.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพตดิ 

120,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
เด็ก/เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านแท่น ปลีะ 
1 ครั้ง 

16.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

40,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่ที่ 1-8 

17.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ นักเรยีน
ในสังกัด สพฐ.ใน

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือนักเรยีนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.บ้าน

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 
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เขต อบต.บ้านแท่น แท่น 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด สพฐ.ใน
เขต อบต.บ้านแท่น 

25,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

19.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขต อบต.บ้าน
แท่น 

1,036,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

20.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียนใน
เขต อบต.บ้านแท่น 

25,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียนในเขต 
อบต.บ้านแท่น 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.
บ้านแท่น 

21.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันภัยยาเสพติด
และวินัยจราจร 

15,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
จากยาเสพติดและส่งเสริม
วินัยจราจร 

โรงเรียนบ้านหันแฮด 
หมู่ที่ 2 

22.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนแดงน้อย
โครงการเข้าค่าย
เสรมิทักษะวิชาการ
นักเรียนต าบลบ้าน
แท่น 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน
แดงน้อยโครงการเข้าค่าย
ทักษะวิชาการนักเรียน
ต าบลบ้านแท่น 

โรงเรียนบ้านโนนแดง
น้อย 

23.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบทตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี
ประเพณีชนบท 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีตา่งๆที่
ส าคัญ 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบท 

24.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนปศุสตัว์
อ าเภอชนบทในการ
ด าเนินการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนปศุสตัว์อ าเภอ
ชนบทในการด าเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขภายในต าบล
บ้านแท่น 

25.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านให้ด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 - 8 ต าบล
บ้านแท่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกิจ
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น (เทศกาล
ไหมนานาชาติ) 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมออกรา้น
กาชาด 

27.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

40,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านแท่น 

28.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่นโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่นโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

 ุอุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่นครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดขอนแก่น 

29.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนอ าเภอ
ชนบทโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
อ าเภอชนบท 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอชนบท
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอ าเภอ
ชนบท 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบท 

30.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนการจัดงาน
ไหมมดัหมี่และของ
ดีเมืองชลบถ 

130,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลบา้น
แท่นและอ าเภอ
ชนบท 

31.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านแท่น 

160,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สมทบ 40 % 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านแท่น 

32.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านนา
หนองทุ่ม 

41,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้
ได้มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.
จากบ้านนาหนอง
ทุ่ม-บ้านร่องดูก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

33.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านโนน
แดงน้อย 

100,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้
ได้มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

จากนานางฉลอง-
สามแยกนายส าเริง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านหัน
แฮด 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ให้
ได้มาตรฐาน มคีวามสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

35.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ขยายผิวจราจรถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน
แท่น 

108,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ขยายผิวจราจร คสล. 
เริ่มจากบา้นนางบุ่ง-
นางบุญถม ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ทั้ง 2 
ข้าง) 

36.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 1 บ้านแท่น 

84,800.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อวางท่อระบายน้ า 
ส าหรับระบายน้ าจาก
ครัวเรือน แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า เริม่
ต่อจุดเดมิ นางหนุน 
ท่อขนาด 0.40 
เมตร กว้าง 0.30 
เมตร x 33 เมตร 

37.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าทั้งสอง
ข้างทาง หมู่ที่ 4 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างขยายผิวจราจร
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ช่วยระบายน้ า
ท่วมขัง 

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

38.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านหัวนากลาง 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้มี
มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 สาย ขก.ถ.
146-06 หน้า
อนามัย - สามแยก
นาแม่ฉลอง กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,450 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

39.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
เสรมิผิวจราจรถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนแดงน้อย 

150,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 จุด
ศาลาประชาคม ยาว 
24 เมตร กว้าง 8 
เมตร หนา 0.20 
เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

40.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านโคกกลาง 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านนายวิ
รัตน-์นานายเสมยีน 
ซอรี กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

41.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. หมู่
ที่ 7 บ้านโนนสมนึก 

193,800.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเป็นการระบายน้ าจาก
ครัวเรือน และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 7 จาก 
รพ.สต.บา้นแท่น-
หน้าบ้านนายส ารอง 
ยาว เมตร 

42.  

การพัฒนาบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนร์าช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายในโครงการอนรุักษ์
พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

ประชาชน หมู่ที่ 1-8 
ต าบลบ้านแท่น 

43.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการจดัท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.บ้านแท่น 

จัดประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนต่างๆ เพื่อจดัท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

44.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

การจัดการเลือกตั้ง 424,580.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือ
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

การจัดการเลือกตั้ง 
ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด กรณี
ครบวาระ หรือแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

45.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย จ านวน 
1 ครั้ง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านแท่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จ านวนเงิน 13,090,997 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
23 โครงการ จ านวนเงิน 12,704,397 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 17 11,703,397.00 17 11,703,397.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 9 1,387,600.00 6 1,001,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน 
    

การพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร 
    

รวม 26 13,090,997.00 23 12,704,397.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านแท่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 2,904.00 2,904.00 2,096.00 

2.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์

5,000.00 2,904.00 2,904.00 2,096.00 

3.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง/
ประชุมผู้ปกครอง 

10,000.00 5,150.00 5,150.00 4,850.00 

4.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

378,230.00 372,550.00 372,550.00 5,680.00 

5.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุและผู้
พิการ 

100,000.00 82,619.00 82,619.00 17,381.00 

6.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,305,500.00 6,305,500.00 6,305,500.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,094,500.00 2,871,200.00 2,871,200.00 223,300.00 

8.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 85,500.00 84,500.00 84,500.00 1,000.00 

9.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้
บริการหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) 

560,320.00 552,070.00 552,070.00 8,250.00 

10.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม
โรงเรียนต าบลบ้านแท่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

11.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
ต าบลบ้านแท่น 

1,036,000.00 974,000.00 974,000.00 62,000.00 

12.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 
โครงการเข้าค่ายวิชาการ 
เด็กนักเรยีน ต าบลบ้าน
แท่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนส านักงานปศสุัตว์
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

14.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

15.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบท 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

17.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านแท่น 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

18.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่
ที่ 8 

41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 

  



 หน้า 11 
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดงน้อย 
หมู่ที่ 5 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

20.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ร่องตัว V (จุดที่ 1) บ้านหัน
แฮด หมู่ที่ 2 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

21.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แท่น หมู่ที่ 1 

108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 

22.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
บ้านแท่น หมู่ที่ 1 

84,800.00 84,800.00 0.00 0.00 

23.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวนากลาง หมู่ที ่
3 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

24.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างปรับปรังเสริมผิว
ถนนคสล.ลานศาลา
ประชาคม บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 5 

150,000.00 110,000.00 110,000.00 40,000.00 

25.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมูที่ 
6 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

26.  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 

193,800.00 193,800.00 0.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.บ้านแท่น ชนบท จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

84 20,104,209.00 31 12,213,050.00 17 11,703,397.00 17 11,703,397.00 

2.การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู ่

106 110,504,965.00 10 1,427,600.00 9 1,387,600.00 6 1,001,000.00 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและชุมชน 

24 1,380,000.00 - - - - - - 

4.การพัฒนาบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 420,000.00 1 30,000.00 - - - - 

5.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
การบริหาร 

15 5,820,000.00 3 434,580.00 - - - - 

รวม 237 138,229,174.00 45 14,105,230.00 26 13,090,997.00 23 12,704,397.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 13 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ท าให้การด าเนินการ
ตามแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีประสิทธิภาพ 

2.  งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพ่ิมมากข้ึน 
3.  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท า

ให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณควรน าโครงการที่อยู่อันดับแรกจากการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการมาด าเนินการก่อน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชนเป็นไปอย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 


