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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น 
 



ค าน า 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินการให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  และเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้ า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2564 

 

ส านักปลัด  
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินการให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้ งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  และเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน รวมทั้ งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 “การคมนาคมสะดวก  มุ่งขจัดปัญหาความยากจน  ส่งเสริมเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลผลิตในชุมชน  

มีความรู้ก้าวไกล  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ” 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 
2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
5. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกระดับ 
7. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 



จุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
1.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคท่ีพียงพอ และทั่วถึงมีการจัดระบบ

ผังเมืองรวมที่ดี 
2. ประชาชนมีอาชีรพและรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง

ทั่วถึง 
3.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยอย่างมี

คุณภาพ 
4.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามของจังหวัดให้คงอยู่ 
5.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.  การท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของคนทั่วไป 
8.  มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
9.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.  มีการบริหารจัดการที่ดี 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาส   และอุปสรรค) 
1.1  จุดแข็งขององค์กร 
1.1.1  ชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามัคคีมีความพยายามที่จะบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและให้ความร่วมมือต่อทางราชการ
เป็นอย่างดี 

1.1.2  การคมนาคม  ทางบก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื้นที่ และหลายต าบลที่
สะดวกสบายโดยมีเส้นทางหลัก คือ ถนนมิตรภาพ มีลักษณะเป็นถนนลาดยางท าให้การเดินทางติดต่อระหว่าง
คนในพ้ืนที่กับอ าเภอโนนศิลาได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วและภายในต าบลบ้านหันมีถนนติดต่อกันระหว่าง
หมู่บ้านสะดวกมีหลายสายท าให้การติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านสะดวกและรวดเร็ว 

1.1.3 มีบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี 

1.1.4 เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบประชากรส่วน
ใหญ่ปลูกอ้อยมันส าปะหลัง ข้าว เลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพประกอบกับในเขตต าบลมีนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.5 ด้านการศึกษาต าบลบ้านหันมีโรงเรียนเพียงพอต่อการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี
เหมาะที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาให้สูงขึ้นได้เพราะมีสถานศึกษาพร้อมอยู่แล้วอีกท้ังมี
อินเตอร์เน็ตต าบลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

1.1.6  มีล าห้วยไหลผ่านครอบคลุมในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
1.1.7  มีที่สาธารณะประโยชน์ทุกหมู่บ้าน 
1.1.8  มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกหมู่บ้าน 
1.1.9  มีความก้าวหน้าทางการค้าขายและการลงทุน 
1.1.10  มีผู้น าชุมชนในต าบลที่เข้มแข็งระดับแนวหน้า 
1.1.11  มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน 



1.1.12 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีการจัดระเบียบของห้องท างานให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

1.1.13 มีคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบลที่ขยันซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส  
และตั้งใจท างาน 

1.1.14  มีที่ท าการ อบต. ที่ได้มาตรฐานทั้งพ้ืนที่และโครงสร้างในการบริการ 
ประชาชน 
1.1.15  มีกลุ่มอาชีพท่ีมีการด าเนินงานที่หลากหลายสาขางานอยู่ในพื้นที่   
1.1.16 อบต. มีโครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบกองทุนหมุนเวียนซึ่งด าเนินงานมา

ตั้งแต่   2545  
1.1.17 เป็นศูนย์รวมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจชุมชน  

สังคม  รวมถึงการศึกษาทุกระดับ 
1.1.18  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมากและได้มาตรฐาน 
1.1.19 มีการแบ่งส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
1.1.20  มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ 
1.1.21  สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ได้เอง 
1.1.22 แนวโน้มในด้านการคลังของต าบลเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านงบประมาณแผ่นดินและการ

จัดเก็บภาษีรายได้ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับส่วนแบ่งของภาษีมากยิ่งข้ึน 
1.2 จุดอ่อนขององค์กร 
1.2.1 สะภาพสังคมปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่

กล้าคิดกล้าแสดงออกยังคงยึดติดอยู่กับการเป็นผู้ตามและต้อง 
เชื่อฟังผู้น าอยู่ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อยประชาชนส่วนใหญ่มีน้อยและคนส่วน

ใหญ่ยังยากจนมักคอยความช่วยเหลือจากทางรัฐอย่างเดียวท าให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

1.2.2  เส้นทางคมนาคมต าบลบ้านหันมีถนนส าหรับคมนาคมหลายสายแต่ส่วนมากเป็น
ถนนดินและถนนหินคลุกซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อพ้ืนถนนไม่ 

แน่นเวลาหน้าฝนจะท าให้มีน้ าขังและถนนขาดการสัญจรไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควรอีกทั้ง
งบประมาณในการซ่อมแซมมีน้อยไม่เพียงพอจึงยังเป็นปัญหามาตลอดโดยเฉพาะเส้นทางติดต่อระหว่างบ้าน
ดอนกู่  หมู่ที่ 15  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ซึ่งติดกับทางรถไฟถนนขาดทุกปีในช่วงฤดูฝน
ท าให้เสียหายงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก 

1.2.3   ขาดแคลนคู่สายโทรศัพท์ท าให้โทรศัพท์พ้ืนฐานมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
1.2.4  ประชาชนยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ประชาชนยังให้

ความสนใจอินเตอร์เน็ตต าบลน้อยซึ่งข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีประโยชน์
อย่างมาก 

1.2.5 แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการพ้ืนที่
ท าการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์บางหมู่บ้านยังมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคไม่เพียงพอ 



1.2.6 ประชาชนในวัยแรงงานอพยพไปท างานในเขตเมืองท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
พ้ืนที่มีแต่เด็กและผู้ใหญ่ประกอบกับประชาชนวัยแรงงานที่ท างานในพ้ืนที่มีแต่แรงงานทางด้านเกษตรกรรมซึ่ง
มีน้อยไม่เพียงพอผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

1.2.7   ปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐานยังเข้าไม่ทั่วถึงงบประมาณมีจ ากัด 
1.2.8   การกระจายตัวของประชากรและชุมชนมีมากท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
1.2.9     สว่นราชการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงน้อยมาก 
1.2.10   การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณมีขั้นตอนระเบียบและมีรายละเอียดมาก 
1.2.11 ไม่มีหน่วยงาน/องค์กรที่จะท าหน้าที่ในการติดตามการใช้งบประมาณในระดับพื้นท่ีที่

จะเป็นผู้เสนอข้อมูลด้านงบประมาณในภาพรวมเพ่ือประกอบการบริหารในต าบล 
1.2.12   งบประมาณกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่  และมีหลายรูปแบบ 
1.3 โอกาสขององค์กร 
1.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 มาตรา78 ซึ่งรัฐต้องกระจาย

อ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมท้องถิ่นได้เองและพัฒนาให้เป็นท้องถิ่นขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ ่

1.3.2 สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบจึงเหมาะแก่
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรเช่นการเกษตรผสมผสานการใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็นแนวทางที่จะ
ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลเส้นทางคมนาคมค่อนข้าง
สะดวกสบายและใกล้ตัวอ าเภอจึงเหมาะแก่การส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จากพืชผลทางการเกษตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.3 พระราชบัญญัติก าหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึนมีการถ่ายโอนงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆให้ท้องถิ่นจ านวนมาก อบต. ต้องจัดท าผลงานและยุทธศาสตร์ในเชิงรุกเสนองบประมาณ
ต่อรัฐบาลซึ่งมีวิสัยทัศน์ผลส าเร็จตัวชี้วัดและประชาชนจะได้อะไรจากโครงการเสนอต่อรัฐบาลถึงจะได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

1.3.4  เยาวชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเล่นกีฬาจึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้เยาวชนหัน
มาเล่นกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชนท าให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดท าให้การจัดงานกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน และเยาวชนเป็น
อย่างดี 

1.3.5 วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุดส าหรับประชาชนท างานในเชิงรุกในพ้ืนที่  เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

1.3.6 การเป็นศูนย์กลางในการสัญจรไปมาเนื่องจากมีความพร้อมของปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการการโทรคมนาคมสื่อสารและจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

1.3.7    มีแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติหลากหลาย  และยังความอุดมสมบูรณ์ 
1.3.8 นโยบายของรัฐบาลในการก าหนดสินค้าและบริการสู่สากลจะท าให้ผลผลิตทางการ

เกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้มีโอกาสไปสู่ครัวโลกตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกสินค้าที่
ส าคัญได้แก่โคเนื้อผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 



1.3.9    สามารถก าหนดจ านวนพนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึนได้โดยอาศัยอ านาจ 
1.3.10 ประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลของ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2545  
 1.3.11 มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545  

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวข้องเก้ือกูลกันของพนักงานส่วนต าบล 
1.3.12 ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นลงวันที่11พฤศจิกายน  2545   
1.3.13  รัฐบาลส่วนกลางให้ความส าคัญกับผลพัฒนาที่จะเกิดขึ้น 
1.3.14  รัฐบาลมีนโยบายขยายการลงทุน 
1.3.15  ระดับความขัดแย้งทางด้านการเมืองมีน้อย 
1.3.16  นักการเมืองท้องถิ่นทุกคนจะเป็นคนในพ้ืนที่ 
1.3.17  ประชาชนตื่นตัวในทางการเมืองสูง 
1.3.18 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองจะเป็ นไปในลักษณะของการ

ประนีประนอม 
1.4 อุปสรรค 
 1.4.1 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรับบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาลปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่ทั้งกระบวนการหากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามที่
นโยบายรัฐบาลก าหนด  ถึงแม้จะเป็น 

ความต้องการของชุมชนที่แท้จริงก็ตามก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โครงการที่จ าเป็นต้องท า
มีมากท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหันมีพ้ืนที่รับผิดชอบมากท าให้งบประมาณทีได้รับอุดหนุนไม่เพียงพอในการพัฒนา 

1.4.2 รับความร่วมมือที่ควรและการพัฒนาท้องถิ่นหรือการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ต่างๆ ประชาชนมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้น ามากกว่าของประชาชน 

1.4.3 พ้ืนที่ต าบลมักประสบปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้ พ้ืนที่ท า
การเกษตรประสบปัญหาจากความแห้งแล้งพอถึงฤดูฝนน้ าก็ท่วมเส้นทางคมนาคมขาดได้รับความเสียหายท าให้
การคมนาคมไม่สะดวกล าห้วยก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ท าให้การบริหารจัดการน้ ายังไม่ดีเท่าที่ควร 

1.4.4 กระแสตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โ ดยเฉพาะ
ทางสื่อต่าง ๆ ท าให้เยาวชนรับเอาค่านิยมแบบตะวันตกเข้ามาในการด าเนินวิถีชีวิตแบบตะวันตกมากขึ้นและ
ลืมวิถีชีวิตท้องถิ่นขาดความพอเพียงกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

1.4.5 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีเงื่อนไขไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงทุกปีท าให้การวาง
แผนการปฏิบัติงานยากล าบาก 

1.4.6   การแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลากรภายนอก 
1.4.7  งบประมาณมีจ ากัดท าให้เพิ่มอัตราก าลังตามความจ าเป็นไม่ตรงเปูาหมายและปัญหา 
1.4.8 อ านาจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในบางส่วนยังคงเป็นอ านาจ

ของส่วนกลางและเป็นส่วนรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ่ืน  ๆ 
1.4.9   การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 



1.4.10 มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมมาก ท าให้ผู้ปฏิบัติต้องตรวจตราโดยละเอียด
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

1.4.11  การปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรมีระเบียบกฎหมายหลายฉบับรองรับมากเกินไป 
1.4.12 ระเบียบ  กฎหมาย  มีช่องว่างให้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได้ 

จุดเด่นของพ้ืนที่ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาต าบล 
1.ต าบลบ้านหันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านประชากร  8,287  คน  

ครัวเรือนทั้งหมด 2,181 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชากรในต าบลมีความ
ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ 

2.มีการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ือพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามกระบวนการ
ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3. วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่ในต าบลได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง  และ
เลี้ยงโค 

4.มีการสร้างระบบการผลิตและการตลาดรวมทั้งการบริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในรูป
กลุ่มและสมาคมตลอดจนการบริหารในรูปกองทุนหมุนเวียน 

5.ต าบลบ้านหันมีความพร้อมในด้านการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตรแบบ
ผสมผสานที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไปได้ประกอบกับมีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรมาก 

การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดท าเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ การน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2564 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92 134,964,000.00 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

32 18,674,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฯ 0 0.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

28 5,960,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการพัฒนา
องค์กร 

12 1,616,000.00 

รวม 164 161,214,000.00 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 40 โครงการ งบประมาณ 20,234,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2564 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 3,820,000.00 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

17 16,234,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฯ - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 90,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการพัฒนา
องค์กร 

3 90,000.00 

รวม 40 20,234,000.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้น
หนองไฮ หมู่ที่ 
3 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
หนา 0.15 ม. คิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกลังไหลทาง
ทั้งสองข้างละ 0.20 ม. 
ปูาย 1ปาูย 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านห้วแคน
หมู่ 4 
 

320,000.- กองช่าง เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ในชุมชน 

ความยาวรวม 250 ม. 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 – 1.30 ม.  



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้านวังยาว 
หมู่ 5 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 200 
ม. ผิวจราจรกว้า 4.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เปูนพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้งกว้างขา้ง
ละ 0.20 ม. ปูาย 1 
ปูาย 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
ห้างข้าว หมู่ 7 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้ง ข้างละ 
0.20 ม. ปูาย 1 ปูาย 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่น
เหนือ หมู่ 8 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้ง ข้างละ 
0.20 ม. ปูาย 1 ปูาย 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ 
หมู่ 9 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้ง ข้างละ 
0.20 ม. ปูาย 1 ปูาย 

 
 
 
 
 



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 10 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
หนา 0.15 ม. คิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกลังไหลทาง
ทั้งสองข้างละ 0.20 ม. 
ปูาย 1ปาูย 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้น
หนองแวงน้อย 
หมู่ 12 
 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
หนา 0.15 ม. คิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกลังไหลทาง
ทั้งสองข้างละ 0.20 ม. 
ปูาย 1ปาูย 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ 13 

320,000.- กองช่าง เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 200 
ม. ผิวจราจรกว้า 4.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้งกว้างขา้ง
ละ 0.20 ม. ปูาย 1 
ปูาย 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านกุด
หลง หมู่ 14 

320,000.- กองช่าง เพือ่ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ขา้ง ข้างละ 
0.20 ม. ปูาย 1 ปูาย 

 
 
 
 
 



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

11 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน
ดอนกู่ ม.15 
เชื่อต่อบ้าน
หนองขี้เห็น ม.
6 

300,000.- กองช่าง เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 142 
ม. ผิวจราจรกว้า 6.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 852 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกวา้ง
ข้างละ 0.20 ม. ปูาย 1 
ปูาย 

12 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้น
หนองน้ าขุ่น
เหนือ ม.16 

320,000.- กองช่าง เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 
ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ขา้ง
ละ 0.20 ม. ปูาย 1 
ปูาย 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
สังคมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ปูายจุดตรวจ
บริการช่วง
เทศกาล
สงกรานต์และปี
ใหม่ 

10,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันเหตุ
อุบัติเหตุและสา
ธารณภัยทาง
ถนนที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาล 

ลดอุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาลให้มี
น้อยลง 

2 การพัฒนาด้าน
สังคมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัต ิ

85,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัต ิ

เพิ่มความรู้
ให้กับจิตอาสา
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ชุมชนตาม
หนังสือสั่งการ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ค่าจ้างเหมาใน
โครงการ
จัดระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล
บ้านหนั 

648,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานใน
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าในชุด
ปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

มีผู้ปฏิบัติหนา้ที่
ประจ ารถกู้ชีพ 

4 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดโรค
พิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภร
วลัยลักษณ์อัคร
กุมารี 

100,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ส าหรับขับเคลื่อน
ตามโครงการ 

สุนัข/แมว 
จ านวน 2,500 
ตัว ได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างทั่วถึง 

5 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดโรค
พิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภร
วลัยลักษณ์อัคร
กุมารี 

100,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ส าหรับส ารวจ
และขึ้นทะเบียน
สัตว ์

สุนัข/แมว ได้รับ
การส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนอย่าง
ทั่วถึง 

6 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ปุวย
โรคเอดส์ 

66,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูปุ้วย
เอดส์ 

7 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สนับสนนุ
เสริมสร้าง
สวัสดิการให้แก่
คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

4,800,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

ผู้พิการในต าบล 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 
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การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

10,000.- ส านักปลัด เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

ผู้สูงอายุที่อายุ 
60 ปีขึ้นไปและ
ได้ขึ้นทะเบียนไว ้

9 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

280,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพที่ดีของ
คนในชุมชน 

จ านวน 14 
ชุมชน 

10 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ขอรับการ
สนับสนนุ
กิจกรรมกาชาด
อ าเภอโนนศิลา
การขอรับ
บริจาคโลหิต 

15,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ใน
การ
รักษาพยาบาลผู้
เจ็บปุวยกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินโลหิต
ขาดแคลน 

ผู้บริจาคโลหิตมี
อายุตั้งแต่ 17 – 
60 ปี บริจาคได้
ทั้งชายและหญิง 

11 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

สนับสนนุ
ภารกิจของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจงัหวัด
ขอนแก่น 8 
ภารกิจหลัก 

ประชาชนผู้
ประสพภัย สตรี 
มารดา เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
เด็กนักเรียนใน
พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 

12 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จัดกิจกรรมใน
งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และงาน
พิธี 

30,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงออก
ความกตัญญู 
แสดงความ
จงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่อง
ในโอกาสพระราช
พิธีมงคลฯ 
 

ประชาชนใน
พื้นที่รับผดิชอบ
ของ อบต.บ้าน
หัน 14 หมู่บ้าน 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

13 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อ
รณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ 

10,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นกองทุน
ช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์และผู้ติด
เชื้อ HIV ที่ได้รับ
การ
รักษาพยาบาล 

ผู้ปุวยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ 
HIV อ าเภอโนน
ศิลา 

14 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

แผนงาน
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอ
โนนศลิา 

30,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตามยุทธศาสตร์
พลังแผนดิน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในพื้นที่อ าเภอ
โนนศลิาจ านวน 
5 ต าบล 46 
หมู่บ้าน 

15 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดจังหวัด
ขอนแก่นโดย
ศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.- ส านักปลัด 
อบต.  

เพื่อแปลง
นโยบายการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบัติใน
พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 

หมู่บ้าน/ชุมชน  
โรงเรียน โรงงาน  
ในพื้นที่  

16 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

โครงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนอ าเภอโนน
ศิลา 

10,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อแปลง
นโยบายและ
แก้ไขปัญหาและ
อุบัติเหตุท้อง
ถนนจังหวัด
ขอนแก่น 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
โรงเรียน โรงงาน 
ในพื้นที ่

17 การพัฒนาด้านสังคม
สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ผู้น าชุมชนใน
การสนับสนนุ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
และมีความรู้
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการชุมชน 

ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแพทย์
ประจ าต าบล 
สารวัตก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

 
 
 
 



3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ้างเหมาท า
ความสะอาด
สถานที่ราชการ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
บ้านหนั  

5,000.- กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ้างเหมา
บริการพนักงาน
ท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้าน
หัน จ านวน 1 
คน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านหนั จ านวน 1 
คน 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ้างเหมาผู้ชว่ย
ครูดูแลเด็ก 

5,000.- กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อช่วยแบ่ง
ภาระครูผู้ดูแล
เด็กให้จัดท า
เอกสาร ต่าง ๆที่
เก่ียวข้อง จ านวน 
7 คน 

จ้างเหมาผู้ชว่ยครูผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 7 คน 

3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันเด็กแห่งชาต ิ 5,000.- กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กกล้า
แสดงออกและ
เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดง
ความสามารถคิด
อย่างสร้างสรรค์ 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.บา้นหัน 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างเหมา
บริการรับ-ส่ง
เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้าน
หัน 

5,000.- 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส
และยากจนและ
ลดปัญหาความ
เสมอภาคทาง
การศึกษาในพื้นที่
ต าบลบ้านหัน 

เด็กผู้ด้วยโอกาสและ
ยากจนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านหัน 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แข็งขันกีฬา 
อบต.บ้านหนั 
ต้านยาเสพติด 

0.0 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างสรรค์
สุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.บา้นหัน 

 
 
 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

6 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพิ่มศักยภาพ
ปราชญ์
ชาวบ้านใน
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
ของ อบต.บ้าน
หัน ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาภูมปัญญา
ท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน
และปราชญ์
ชาวบ้าน
ต าบลบ้านหัน 

7 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กิจกรรม
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

0.00 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีคงไว ้

ประชานใน
พื้นที่
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านหนั 14 
หมู่บ้าน 

8 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนนุ
เทศกาลบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่อ าเภอ
โนนศลิา 

70,000.- กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้มี
งานเทศกาลที่จัด
ขึ้นเป็นประเพณี
ประจ าปีของ
อ าเภอโนนศิลา 

ส่วนราชการ/
ประชาชนใน
พื้นที่ อ าเภอ
โนนศลิา 

 
4. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการพัฒนาองค์กร 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการพัฒนา
องค์กร 

เลือกตั้ง
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

0.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ด าเนินการเปน็ไป
ตามกฎหมาย 

ได้นายก 
อบต.1 คน 
สมาชิกสภา 
อบต. จ านวน 
14 คน 

2 การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
พัฒนาองค์กร 

วันท้องถิ่นไทย 0.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
แห่งราชการที่ 5  

ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. 
พนักงาน
ต าบลบ้านหัน 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.
บ้านหนั 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3 การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการพัฒนา
องค์กร 

ค่าจ้างเหมา
บรกิารพนักงาน
ท าความสะอาด
ส านักงานและ
อาคารอ่ืน ๆ 
ภายในที่ท าการ
ของ อบต.บ้าน
หัน 

90,000.- ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
พนักงานท าความ
สะอาดส านักงาน
และอาคารอ่ืนๆ 
ของ อบต. 

พนักงานจ้าง
เหมาจ านวน 
1 คน 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จ านวนเงิน 19,904,000 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 18,382.154 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 3,812,000.- 12 3,812,000.- 
การพัฒนาด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14 14,410,690.- 14 14,410,690.- 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ - -  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ - -  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- -  - 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 70,000.- 1 70,000.- 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาองค์กร 

1 90,000.- 1 89,464.- 

รวม 28 18,382,690.- 28 18,382,154.- 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครง 
การปู ายจุดตรวจ
บริการช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

10,000.- 9,200.- 9,200.- 800.- 

2 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

85,000.- 40,200.- 40,200.- 44,800.- 

3 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่าจ้างเหมาบริการ
ในโครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบล 

648,000.- 648,000.- 648,000.- 648,000.- 

4 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการสัตว์ปลอด
โ ร ค คน ป ลอด ภั ย 
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 

100,000.- 22,295.- 22,295.- 77,705.- 

5 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการสัตว์ปลอด
โ ร ค คน ป ลอด ภั ย 
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 

100,000.- 22,295.- 22,295.- 77,705.- 

6 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ ปุ ว ย
เอดส์ 

66,000.- 66,000.- 66,000.- 66,000.- 

7 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เ บี้ ย ยั ง ชี พ ค ว า ม
พิการ 

4,800,000.- 4,285,400. 4,285,400. 514,600.- 

8 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,00.- 9,202,300. 9,202,300. 797,700. 



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนอ าเภอโนน
ศิลาตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมกาชาดใน
การรับบริจาคโลหิต
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

15,000.- 15,000.- 15,000.- 0.00 

10 การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนอ าเภอโนน
ศิลาตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีและงาน
ราชพิธี อ าเภอโนน
ศิลา 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 0.00 

11 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนอ าเภอโนน
ศิลาตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือรณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.00 

12 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนอ าเภอโนน
ศิลาตามโครงการ
แผนปู อ ง กั น แล ะ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 0.00 

13 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุ ดหนุ นที่ ท า ก า ร
ป ก ค ร อ ง จั ง ห วั ด
ข อ น แ ก่ น ต า ม
โคร งการปู อ งกั น
และแก้ไขปัญหายา
เ ส พ ติ ด จั ง ห วั ด
ขอนแก่น 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.00 

14 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนอ าเภอโนน
ศิ ล า โ ค ร ง ก า ร
แผนงานปูองกันและ
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง
ถนนอ าเภอโนนศิลา 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.00 

 



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 0.00 

16 การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง 
และการพัฒนาองค์กร 

ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดส านักงาน
และอาคารอ่ืนๆ 
ภายใน อบต. 

90,000.- 90,000.- 90,000.- 0.00 

17 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
คสล. ภายใน
หมู่บ้านวังยาว หมู่3 

320,000.- 317,000.- 317,000.- 3,000.- 

18 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
รางระบายน้ า บ้าน
ห้วยแคน หมู่ที่ 4 

320,000.- 319,000.- 319,000.- 0.00 

19 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
วังยาว หมู่ 5 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

20 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
ห้างข้าว หมู่ 7 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

21 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองน้ าขุ่น เหนือ 
หมู่ที่ 8 

320,000.- 319,000.- 319,000.- 1,000.- 

22 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ หมู่ 
9 

320,000.- 319,000.- 319,000.- 1,000.- 

 
 



ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

23 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

24 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
แวงน้อยหมู่ที่ 12 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

25 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองทุ่มหมู่ที่ 13 

320,000.- 318,000.- 318,000.- 2,000.- 

26 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
กุดหลงหมู่ 14 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

27 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก เ ชื่ อ ม ต่ อ
ร ะ ห ว่ า ง ห มู่ บ้ า น 
ดอนกู่ หมู่ที่ 15 ไป
บ้านหนองขี้เห็น หมู่
ที่ 6 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

28 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองน้ าขุ่น เหนือ 
หมู่ 16 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.00 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

92 134,964,000.- 12 3,820,000.- 12 3,812,000.- 12 3,812,000.
- 

การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

32 18,674,000.- 17 16,234,000.- 
 

14 14,410,690.-  14,410,69
0.- 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ 0 0.00 -      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจฯ 

0 0.00 -      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

0 0.00 -      

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

28 5,960,000.- 8 90,000.- 1 70,000.- 1 70,000.- 

การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การพัฒนา
องค์กร 

12 1,616,000.- 3 90,000.- 1 70,000.- 1 89,464.- 

รวม 164 161,214,000.- 40 20,234,000.- 28 18,382,690.- 28 18,382,154.- 

 
ปัญหาและอุปสรรค  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่นยั งประสบ
ปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการตามมาตรการการ
ปูองกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ
ของจังหวัดขอนแก่น มีผลต่อการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ที่มี
ลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก  หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ขณะนั้น  ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเปูาหมายลดลง  
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน 
เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์  และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในพ้ืนที่เขตต าบลบ้านหัน 

 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ใน
ปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด
และการด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ได้โดยตรงต่อ
ผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน https://banhan.go.th/ หรือ ติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่อยู่ 
99 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 281299 
ในวันและเวลาราชการ 
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