
















เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา คา

จัดการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) ใน 

ศพด. อบต.

119,000.00 0 0 113,900.00 5,100.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็รอยละรอย

2 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) ใน 

ศพด. อบต.

30,100.00 0 0 22,790.00 7,310.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็รอยละรอย

3 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา

เครื่องแบบนักเรียน)

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) ใน 

ศพด. อบต.

21,000.00 0 0 15,900.00 5,100.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็รอยละรอย

4 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา

หนังสอืเรียน)

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) ใน 

ศพด. อบต.

14,000.00 0 0 10,600.00 3,400.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็รอยละรอย

5 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา

อุปกรณการเรียน)

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) ใน 

ศพด. อบต.

14,000.00 0 0 10,600.00 3,400.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็รอยละรอย

7

สรุปผลการดําเนินงาน ตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีไดดําเนินการจริง

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

6 การศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลบานบัว 

(คาอาหารกลางวัน)

เพื่อสนับสุนนคาอาหารกลางวัน ของ 

ศพด. อบต.บานบัว

360,150.00 0 0 340,788.00 19,362.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการดานรางกาย

สติปญญา อารมณ สังคม

 เพิ่มขึ้น

7 การศึกษา อุดหนุนโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

เพื่อสนับสุนนคาอาหารกลางวัน ของ 

โรงเรียน สพฐ.

1,482,600.00 0 0 1,459,500.00 23,100.00 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการเหมาะสม

กับวัย

เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการดานรางกาย

สติปญญา อารมณ สังคม

 เพิ่มขึ้น

                                 -                                             -              558,250.00                 -                   -                514,578.00                43,672.00

เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบาตัวละ 30.-บาท โดย

จัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว 

ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของจากการ

สํารวจของ อบต.

20,000.00 15,000.00 0 27,895.00 7,105.00 การะบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดลง

การะบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดลงรอยละ  95

2 สาธารณสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในพื้นที่ตําบลบานบัว

ทุกครัวเรือนในเขต อบต.บานบัว 50,000.00 0 0 27,000.00 23,000.00 1.ทุกครัวเรือนมีสวน

รวมในการคัดแยก

ขยะตนทาง 2.ขยะ

ไดรับการกําจัดได

อยางถูกตองเหมาะสม

 3.ปริมาณขยะมี

จํานวนลดลง

กิจกรรมที่ดําเนินการ

8

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการที่ แผนงาน

รวมแผนงาน

การศึกษา



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

3 สาธารณสุข 1. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานบัว หมูที่ 1

บานบัว หมูที่ 1 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

4 สาธารณสุข 2. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานหัวขัว หมูที่ 2

บานหัวขัว หมูที่ 2 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

5 สาธารณสุข 3. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเกานอย หมูที่

 3

บานเกานอย หมูที่ 3 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

6 สาธารณสุข 4. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานโนนกอก หมูที่

 4

บานโนนกอก หมูที่ 4 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

7 สาธารณสุข 5. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเขวา หมูที่ 5

บานเขวา หมูที่ 5 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

8 สาธารณสุข 6. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานโนนงิ้ว หมูที่ 6

บานโนนงิ้ว หมูที่ 6 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

9



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

9 สาธารณสุข 7. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานโนนสังข หมูที่

 7

บานโนนสังข หมูที่ 7 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

10 สาธารณสขุ 8. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานหามแห หมูที่ 8

บานหามแห หมูที่ 8 สามารถจัดทํา

โครงการดานสาธารณสขุใหมีความ

เหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตดานสาธารณสขุดี

ขึ้น

หมูบานจัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุขอยางนอย3 

โครงการ

11 งบกลาง โครงการเงินสมทบกองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดบัทองถ่ิน

จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพื้นที่ 

อบต.บานบัว

              200,000.0                  -                    -                  200,000.0 0 การดําเนินงานของ

กองทุนเปนไปอยาง

ตอเนื่อง มี

ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดรับการ

ดูแลดานสุขภาพอยาง

ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประชาชนในตําบลไดรับ

บริการรดานสาธาณสุข

อยางทั่วถึง

                                 -                                             -              230,000.00      15,000.00                 -                214,895.00                30,105.00

1 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการทํานุบํารุงศาสนา 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

สรงนํ้าถ้ําพระภูกระแต

จัดกิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา ประเพณี

 ภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ตําบล  สรง

น้ําถ้ําพระภูกระแต

10,000.00 0 0 10,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

2 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการทํานุบํารุงศาสนา 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

สักการะพระเจาองคตื้อ

จัดกิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา ประเพณี

 ภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ตําบล  

สักการะพระเจาองคตื้อ

10,000.00 0 0 10,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 10

รวมแผนงาน

สาธารณสุข



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

3 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการสงเสริมศิลปะ 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งานประเพณีฮีตสิบสองคอ

งสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือนหก 

หมูที่ 1- หมูที่ 4)

จัดกิจกรรมรสงเสริมศิลปะ ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานประเพณีฮี

ตสิบสองคองสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือน

หก)

20,000.00 0 0 20,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

4 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการสงเสริมศิลปะ 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งานประเพณีฮีตสิบสองคอ

งสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือนหก 

หมูที่ 5)

จัดกิจกรรมรสงเสริมศิลปะ ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานประเพณีฮี

ตสิบสองคองสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือน

หก)

5,000.00 0 0 5,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

5 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการสงเสริมศิลปะ 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งานประเพณีฮีตสิบสองคอ

งสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือนหก 

หมูที่ 6)

จัดกิจกรรมรสงเสริมศิลปะ ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานประเพณีฮี

ตสิบสองคองสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือน

หก)

5,000.00 0 0 5,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

6 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการสงเสริมศิลปะ 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งานประเพณีฮีตสิบสองคอ

งสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือนหก 

หมูที่ 7)

จัดกิจกรรมรสงเสริมศิลปะ ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานประเพณีฮี

ตสิบสองคองสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือน

หก)

5,000.00 0 0 5,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

7 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการสงเสริมศิลปะ 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งานประเพณีฮีตสิบสองคอ

งสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือนหก 

หมูที่ 8)

จัดกิจกรรมรสงเสริมศิลปะ ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานประเพณีฮี

ตสิบสองคองสิบสี่ (เล้ียงบานบุญเดือน

หก)

5,000.00 0 0 5,000.00 0 ศาสนา ประเพณีอันดี

งามและภูมิปญญา

ทองถ่ินคงอยูสืบไป

ประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมทํานุบํารง

ศาสนาประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

8 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการทํานุบํารุงศาสนา 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

งานสาวบานแต

รวมกิจกกรรมเพื่อสงเสริมศิลปะ ภูมิ

ปญญาทองถ่ินเนื่องในงานสาวบานแต

10,000.00 10,000.00 0 20,000.00 0 มีการเผยแพรศิลปะ

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ินใหคง

อยูสืบไป

ประชาชนรวมกัน

สงเสริมสืบสานศิลปะ

และภูมิปญญาทองถ่ิน

11



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

                                 -                                             -                70,000.00      10,000.00                 -                 80,000.00                          -   

เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความ

สงบภายใน

โครงการต้ังจุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลปใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดต้ังจุด

บริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

40,000.00 0 0 39,980.00 20 การเกิดอุบัติเหตุใน

พื้นที่ตําบลลดลง

ประชาชนผูใชรถใชถนน

มีความปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

2 รักษาความ

สงบภายใน

โครงการต้ังจุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลสงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดต้ังจุด

บริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

40,000.00 0 0 32,400.00 7,600.00 การเกิดอุบัติเหตุใน

พื้นที่ตําบลลดลง

ประชาชนผูใชรถใชถนน

มีความปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

3 รักษาความ

สงบภายใน

โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิ TO BE 

NUMBER ONE

1.จัดอบรมใหความรูในการปองกัน

แกไขปญหายาเสพตดิ 2.มีเครือขาย

ดําเนินงานTO BE NUMBERONE

10,000.00 0 0 9,850.00 150 1.วัยรุนและเยาวชนมี

ภูมิคุมกันในการ

ปองกันยาเสพติด 2.มี

เครือขายTO BE 

NUMBERONE 3.

วัยรุนและเยาวชนได

แสดงความสามารถ

ในทางที่เหมาะสม

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน

โครงการ

4 รักษาความ

สงบภายใน

โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนทั่วไปอปพร. พนักงานจนท.

อบต.

50,000.00 0 0 33,715.00 16,285.00 ประชาชนมีความรู

ความพรอมในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพิ่มขึ้น

1 ครั้งติอป

                                 -                                             -              140,000.00                 -                   -                115,945.00                24,055.00

12

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน

รวมแผนงาน

รักษาความสงบ

ภายใน

รวมแผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

โครงการ



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

1 สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพสตรใีนตําบลบานบัว

จัดอบรมและจัดหาวัสดุอุปกรณใหกลุม

ผูพิการ ผูสูงอายุผูดอยโอกาสผูปวย

เอดส กลุมองคการสตรีและประชาชน

ทั่วไป

100,000.00 0 0 100,000.00 0 ประชาชนในพื้นที่มี

อาชีพ มีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น

ผูเขารับการอบรมมี

ความรู

                                 -                                             -              100,000.00                 -                   -                100,000.00                          -   

เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จัดสวัสดิการใหแกผูสงูอายุที่มีอายุครบ

 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามระเบียบฯ และไดขอขึ้น

ทะเบียนไวแลว

            8,899,200.0 0 0              7,805,500.0              1,093,700.0 ผูสูงอายุมีรายไดแก

การยังชีพ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ผูสูงอายุไดรับการ

ชวยเหลือรอยละรอย

2 งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคน

พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด

            2,892,000.0 0 0              2,546,400.0                 345,600.0 ผูพิการมีรายไดแกการ

ยังชีพ มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน

ผูพิการไดรับการ

ชวยเหลือรอยละรอย

3 งบกลาง เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่

แพทยไดรับรองและวินิจฉัยแลวและมี

ความเปนอยูยากจน

                42,000.0 0 0                  42,000.0 0 ผูปวยเอดสมีรายไดแก

การยังชีพ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ผูปวยเอดสไดรบัการ

ชวยเหลือรอยละรอย

4 งบกลาง เงนิสํารองจาย สําหรับใชจายในกรณีที่ไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา มีความจําเปน

เรงดวน หรือเกิดสาธารณภัยตางๆ เพื่อ

ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชน

            1,000,000.0 0       275,000.0                246,885.0                 478,115.0 ผูประสบสาธารณภัย 

ไดรับความชวยเหลือ 

บรรเทาความเดือดรอน

ผูประสบภัยไดรับการ

ชวยเหลือรอยละรอย
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ที่ แผนงาน โครงการ ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)

รวมแผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

5 งบกลาง โครงการเงนิสมทบกองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดบัทองถ่ิน

จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพื้นที่ 

อบต.บานบัว

              200,000.0 0 0                200,000.0 0 การดําเนินงานของ

กองทุนเปนไปอยาง

ตอเนื่อง มี

ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดรับการ

ดูแลดานสุขภาพอยาง

ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประชาชนในตําบลไดรับ

บริการรดานสาธาณสุข

อยางทั่วถึง

6 งบกลาง เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จายเปนเดงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ตามพรบ.ประกันสังคม

              235,416.0 0 0                143,343.0                   92,073.0 พนักงานจางมี

สวัสดิการในการ

รักษาพยาบาล

รอยละ 100 ของ

พนักงานจาง

7 งบกลาง เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                   9,417.0 0 0                    8,367.0                    1,050.0 พนักงานจางมี

สวัสดิการในการ

รักษาพยาบาล

รอยละ 100 ของ

พนักงานจาง

                                 -                                             -          13,278,033.00                 -       275,000.00         10,992,495.00            2,010,538.00

1 สรางความ

เขมแข็ง

ชุมชน

โครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก

ประชาชนตําบลบานบัว

ประชาชนทั่วไป 0 40,500.00 0 33,000.00 7,500.00 ประชาชนในพื้นที่มี

อาชีพ มีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น

ผูเขารับการอบรมมี

ความรู

                                 -                                             -                          -        40,500.00                 -                 33,000.00                 7,500.00

14

รวมแผนงานงบ

กลาง

2.) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมแผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ชุมชน



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

กอสรางปายพรอมรั้วหนาที่ทํา

การองคการบริหารสวนตาํบล

บานบัว

กอสรางปายพรอมรั้วหนาที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว 

ขนาดยาว 12.50 เมตร สูง 2.60 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานบัว

กําหนด)

0 172,000.00 0 171,000.00 1,000.00 มีปายประชาสัมพันธ

บอกสถานที่ ที่ทําการ

องคการบริหารสวน

ตําบลบานบัว

การกอสรางไดมาตรฐาน

ตามแบบที่กําหนด 

จํานวน 1 แหง

2 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

กอสรางเสาธงชาติหนาที่ทํา

การองคการบริหารสวนตาํบล

บานบัว

กอสรางเสาธงชาติหนาที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานบัว

กําหนด)

0 19,500.00 0 19,000.00 500 บุคลากรในสังกัด 

อบต.ไดรวมกิจกรรม 

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาต ิศาสนาและ

พระมหากษัตริย

การกอสรางไดมาตรฐาน

ตามแบบที่กําหนด 

จํานวน 1 แหง

3 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็สายบานนางสุวรรณา

 สจัจะสังข ถึงสวนนางสมศิลป 

พลธรรม บานเกานอย หมูที่ 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด

ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 71.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน

พื้นทึ่คอนกรีตไมนอยกวา 284.00 

ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ 

อบต.บานบัวกําหนด)

0 142,000.00 0 141,000.00 1,000.00  ถนนมีสภาพดีขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

และการขนสงสินคา

และผลผลิตทางการ

เกษตร

 ประชาชนบานเกานอย

และผูสัญจรไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาไมนอยกวารอยละ 80

15

ที่ แผนงาน โครงการ ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)

3.) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

4 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็รอบคูหนองบัว (ฝง

ตะวันออก) บานบัว หมูที่ 1

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด

ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 

145.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือ

คิดเปนพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

580.00  ตารางเมตร  (รายละเอียด

ตามรูปแบบ อบต.บานบัวกําหนด)

290,000.00 0 0 288,000.00 2,000.00 ถนนมีสภาพดีขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

และการขนสงสินคา

และผลผลิตทางการ

เกษตร

ประชาชนบานบัวและผู

สัญจรไดรบัความสะดวก

ในการสัญจรไป-มาไม

นอยกวารอยละ 80

5 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กขามลาํหวย

วังเอี่ยน บริเวณนานายวันทอง 

ชานนทเมือง ถึง นานางออน

จันทร ธรรมมา บานหัวขัว หมูที่

 2

สรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

(รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.บานบัว

กําหนด)

500,000.00 0 0 490,000.00 10,000.00 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

และการขนสงสินคา

และผลผลิตทางการ

เกษตร

สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กขามลาํหวยได

มาตรฐานตามแบบที่

กําหนด

6 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางฝายน้ําลน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา

นายปริญญา เงนิลาด (ลําหวย

นอย) บานเขวา หมูที่ 5

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 12.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร (รายละเอียดตาม

รูปแบบ อบต.บานบัวกําหนด)

200,000.00 0 0 198,000.00 2,000.00 กักเก็บน้ําไดมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

และการขนสงสินคา

และผลผลิตทางการ

เกษตร

ฝายน้ําลนไดมาตรฐาน

ตามแบบที่กําหนด

7 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี

เสนทางจากบานนางหนูจันทร 

สายบุญจันทร ถึง ลาํหวยกุด

แซะ บานโนนงิ้ว หมูที่ 6

กอสรางรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก

รางวี กวาง 0.80 เมตร  ยาว 125.00 

เมตร   (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.

บานบัวกําหนด)

250,000.00 0 0 247,500.00 2,500.00 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

รางระบายน้ําได

มาตรฐานตามแบบที่

กําหนด

16



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

8 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี จาก

สามแยกบานนางสายทอง 

มัคฟอรด ถึง ถนนเกษตร-

หนองบัวแดง ( 2 ขางถนน ) 

บานโนนสังข หมูที่ 7

กอสรางรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก

รางวี กวาง 0.80 เมตร  ยาว 108.00 

เมตร   (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.

บานบัวกําหนด)

673,000.00 0 320,000.00               353,000.00 0 ลดปญหาน้ําทวมขัง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

รางระบายน้ําได

มาตรฐานตามแบบที่

กําหนด

9 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลกุเสนทาง นานางบัว

ลอน สวัสด์ิศรี บานเขวา หมูที่ 5

ลงหินคลกุ กวาง 3.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

 หรือคิดเปนปริมาตรหินคลกุไมนอย

กวา 300.00 ลกูบาศกเมตร พรอมปรับ

เกลี่ยผิวจราจรเรียบรอย (รายละเอียด

ตามรูปแบบอบต.บานบัวกําหนด)

150,000.00 0 0 148,000.00 2,000.00 ถนนมีสภาพดีขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงสินคาและ

ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนไดมาตรฐานตาม

แบบที่กําหนด

                                 -                                             -            2,063,000.00     333,500.00     320,000.00           2,055,500.00                21,000.00

1 การเกษตร โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวัน

สําคัญตางๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

เนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน การ

จัดกิจกรรม และงานโครงการเฉลิมพระ

เกียรติฯ โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

20,000.00 0 0 10,640.00 9,360.00 มีพื้นทีสีเขียวเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดลอมดีข้ึน

มีตนไมเพิ่มขึ้น มีพื้นทีสี

เขียวเพิ่มมากขึ้น 

สภาพแวดลอมดีข้ึน
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รวมแผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

4.) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน โครงการ

2 การเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลบานบัว

กําจัดวัชพืช  ตัดหญา ทําความสะอาด 

ปลูกตนไม ไมดอกไมประดับใน

สาธารณะประโยชนและแหลงทองเที่ยว

 -ปรับปรุงถนนเสนทางแหลงทองเที่ยว

ในตําบล

0 55,000.00 0 54,780.00 220 ถนนสะอาด

สิ่งแวดลอมดูสวยงาม 

นาอยูอาศัย

ภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมในพื้นที่มี

สภาพดีขึ้น

                                 -                                             -            4,146,000.00     388,500.00     640,000.00           3,845,420.00                49,080.00

เปาหมาย งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการสงเสริมกระบวนการมี

สวนรวมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

5,000.00 0 0 1,750.00 3,250.00 เขาใจ และใสใจใน

การพัฒนาทองถ่ินมาก

ขึ้นประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน

ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินเพิ่มขึ้น

2 บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย จัดกิจกรรม/จัดนิทรรศการจํานวน 1 

ครั้ง

0 45,000.00 35,000.00 2,200.00 7,800.00 ประชาชมมีความ

รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชการที่ 5

กิจกรรมที่ดําเนินการ

3 บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมบุคลากร อบต.บานบัว

จัดอบรม/จัดกิจกรรมแกคณะผูบริหาร

สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตาํบล

พนักงานครู อบต.ลกูจางประจํา และ

พนักงานจาง

35,000.00 25,000.00 0 51,516.00 8,484.00 บุคลากรของ อบต.มี

คุณธรรมและจริธรรม

ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ดําเนินการ

                                 -                                             -                40,000.00      70,000.00      35,000.00               55,466.00                19,534.00
18

รวมแผนงาน

การเกษตร

5.) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

รวมแผนงาน

บริหารงานทั่วไป

โครงการ ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI)ที่ แผนงาน



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 10,000.00 0 0 0 10,000.00 ติดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

2 การศึกษา โครงการปองกันและควบคมุโรคติดตอในศนูยพัฒนาเด็ก

เล็ก

5,000.00 0 0 0 5,000.00 ติดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

3 การศึกษา โครงการสงเสริมการดูแลเด็กเล็กของผูปกครอง 5,000.00 0 0 0 5,000.00 ติดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

4 การศึกษา อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ – ยุวกาชาด 20,000.00 0 0 0 20,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

5 การศึกษา อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

27,000.00 0 0 0 27,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

67,000.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 19

1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

รวมแผนงาน

การศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน ตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีไมไดดําเนินการจริง)

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

1 สาธารณสุข โครงการปองกันและควบคมุโรคติดตอในทองถิ่น/โรค

อุบัติใหมอุบัติซ้ํา

30,000.00 0 0 0 30,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

2 สาธารณสุข โครงการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM.2.5

5,000.00 0 0 0 5,000.00 ไมพบปญหาฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM2.5

35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

1 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

งานพระไกรสิงหนาท

10,000.00 0 0 0 10,000.00 ติดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

2 การศาสนา

 วัฒนธรรม

 และ

นันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนตําบลบานบัว 35,000.00 0 0 0 35,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

1 งบกลาง เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 100,000.00 0 0 0 100,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

20

รวมแผนงาน

สาธารณสุข

รวมแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

รวมแผนงานงบ

กลาง



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

1 การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

50,000.00 0 0 0 50,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางสาย

บานนางคูณ ขันติ ถึงแยกนานางบุญมี บุญพิชิตทรชน 

บานเกานอย หมูที่ 3

142,500.00 0 142,000.00 0 500 ไมสามารถดําเนินการได 

เนื่องจากเปนพื้นที่ของ

ชลประทาน

2 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการเทลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กรางวี (บรเิวณวัดราง) บานบัว 

หมูที่ 1

160,320.00 0 0 0 160,320.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 21

รวมแผนงาน

การเกษตร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

3.) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

3 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาย

สถิตย คงโนนกอก ถึง นานายสมบูรณ พนมพรม บาน

โนนกอก หมูที่ 4

450,000.00 0 0 0 450,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

4 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเิวณ

นานายประชาพร ขุนโนนเขวา (ลําหวยกุดแซะ) บานเข

วา หมูที่ 5

200,000.00 0 0 0 200,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

5 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา

หมูบาน บานโนนงิ้ว หมูที่ 6

130,000.00 0 0 0 130,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 22



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

6 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสรมิเหล็กรางวี

 เสนทางจากบานนางหลา ฦาชา ถึง บานนางสละ วัง

สระ บานโนนงิ้ว หมูที่ 6

233,000.00 0 0 0 233,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

7 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลําหวย

หามแห ตอจากที่เดิม นานายสนั่น ชาวนาวัง ถึงคลอง

ชลประทาน (คลองใหญ) บริเวณนานายประเสริฐ คง

โนนกอก บานหามแห หมูที่ 8

300,000.00 0 0 0 300,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

8 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการปรบัปรุงถนนดินเขาสูพื้นที่การเกษตร 

(เสนทางนานายวันทอง ชานนทเมือง ถึง นานางออน

จันทร ธรรมมา) บานหัวขัว หมูที่ 2

7,200.00 0 0 0 7,200.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 23



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

9 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

(OVERLAY) เสนทางจากบานนายประหยัด พลธรรม ถึง

 คลองชลประทาน บานเกานอย หมูที่ 3

124,800.00 0 0 0 124,800.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

10 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

โครงการปรบัปรุงตอเติมขยายเพิ่มพื้นผิวหลังบลอกคอน

เวิรส ลําหวยหามแห บริเวณนานายสนั่น ชาวนาวัง 

บานหามแห หมูที่ 8

50,000.00 0 0 0 50,000.00 กันเงินหรือขยาย

ระยะเวลาการเบิกจาย

หรือกรณทีี่ยังไมไดกอหนี้

ผูกพันไว ดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566

6,798,020.00 25,000.00 462,000.00 4,545,500.00 1,815,520.00

1 การเกษตร โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000.00 0 0 0 10,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

2 การเกษตร โครงการอุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพารค 5,000.00 0 0 0 5,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

24

รวมแผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

4.) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



งบประมาณตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจายจริง งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี แผนงาน โครงการ
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

จริง

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1 บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการ อบต.บานบัวเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน 1,000.00 0 0 0 1,000.00 ไมไดดําเนินโครงการ

1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

25

5.) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

รวมแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

รวมแผนงาน

การเกษตร



26 
 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

ปญหา อุปสรรค 

 1. ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสราง

พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุม

เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา 

แนวทางการแกไข  จัดทำแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่น  

  2. ปญหาการเกิดโรคระบาดตางๆ ที่สงผลตอชีวิตคนและสัตว เชน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)   โรคไขหวัดใหญ  โรคพิษสุนัขบา โรคมือเทาปากในเด็กเล็ก ฯลฯ จึงตองใหความรู

แกประชาชนในการปองกันโรคตางๆ ใหการสนับสนุนงบประมาณและรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วทันทวงที ลดปญหาการแพรระบาดในพื้นที ่ 

  3.  ปญหาการประกอบอาชีพ  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ขาว 

ออย พริก และเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริม เชน โค กระบือ แพะ ไกพื้นเมือง  เนื่องจากสถานการณ

ปจจุบันการประกอบอาชีพจึงมีตนทุนการผลิตสูง ราคาผลิตตกต่ำ จึงทำใหประชาชนมีรายไดไม

เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงควรสงเสริมใหประชาชนลดตนทุนการผลิต สงเสริมการใหปจจัย

ชีวภาพ ลดการใชสารเคมี สงเสริมการรวมกลุมในชุมชน และสงเสริมการดำรงชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ปญหาสาธารภัยตางๆ  เชน  อุทกภัย อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย 

โรคระบาดในสตัว  ที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสนิและสงผลกระทบตอความ

เปนอยูของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองเตรยีมการวางแผนการดำเนินงาน เตรียม

กำลังคนและวัสดุอุปกรณเพื่อใหมีความพรอมชวยเหลือประชาชนไดทันเวลา และตองใหการ

สนับสนุนรวมมือกับหนวยงานอื่นเพ่ือรวมกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดทันทวงที    

  

 

 

 



27 
 

ขอสังเกต          

1. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว บางโครงการไมไดดำเนินการให

แลวเสร็จในปงบประมาณนั้น 

2. ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความตองการใหแกไขปญหาการดานโครงสรางพื้นฐานมากกวา

ดานอื่น โดยมีความตองการการปรับปรุงและกอสรางถนน การพัฒนาปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเพื่อ

ใชในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม การขยายเขตไฟฟา สวนในดานอื่นๆ ให

ความสำคัญลำดับรองลงมา เชน การศึกษา ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวสัดิการ

สังคม การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพ  ดานทรพัยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอโครงการเขามา

ใหองคการบริหารสวนตำบลแกไขเปนจำนวนมาก   

ขอเสนอแนะ          

1. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/

กิจกรรมใหเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมี

การเปลี่ยนแปลงรปูแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปน

สำคัญ 

3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดเรื่องของความ

พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะ

ทางการเงิน การคลังของทองถิ่นเปนสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

4. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยาง

ทั่วถึงดวยวิธกีารตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 

5. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา

ใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถงึ 












