
 
ประกาศ อบต.สร้างแป้น 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สร้างแป้น จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.สร้างแป้น ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์ ของอบต.สร้างแป้น  
    "สาธารณูปโภคครบครัน การสัญจรคล่องตัว ครอบครัวมีรายได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการศึกษา พัฒนาการ
เกษตร " 
2. พันธกิจ ของอบต.สร้างแป้น  
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตาม
ศักยภาพของ อบต. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคท่ัวถึง  
     พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐาน และบ ารุงรักษาการคมนาคมให้สะดวก  
     พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน  
     พันธกิจที่ 4 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งขยะมูลฝอย  
     พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง  
     พันธกิจที่ 6 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
     พันธกิจที่ 7 พัฒนาพลานามัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีต ารวจ
ชุมชนและโรงเรียน  
     พันธกิจที ่8 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนนุการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสรา้งระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.  
 
     



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สร้างแป้นได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

4. การวางแผน 
    อบต.สร้างแป้น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพฒันาท้องถิ่น ต่อไป 
  
 
    อบต.สร้างแป้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 0 0.00 0 0.00 45 46,300,000.00 45 46,300,000.00 45 46,300,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 0 0.00 202 101,000,000.00 201 100,500,000.00 202 101,000,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 16 8,000,000.00 16 8,000,000.00 16 8,000,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0.00 0 0.00 25 11,300,000.00 25 11,300,000.00 25 11,300,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 0 0.00 0 0.00 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความม่ังคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

0 0.00 0 0.00 11 2,700,000.00 11 2,700,000.00 11 2,700,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 0 0.00 0 0.00 24 13,900,000.00 24 13,900,000.00 24 13,900,000.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 327 185,200,000.00 326 184,700,000.00 327 185,200,000.00 

 
 
 
     
 
 
 



5. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.สร้างแป้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 70 
โครงการ งบประมาณ 11,486,852 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 3 450,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,844,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 330,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 100,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,201,852.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 300,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 448,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 17 2,813,000.00 

รวม 70 11,486,852.00 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สร้างแป้น มีดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.4 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน ประปา 

2.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.1 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่ ไฟฟ้า 

3.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังหม้อแปลงและวางระบบ
สายไฟภายในอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่ ไฟฟ้า 

4.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.1 ( จากบ้านนายสมคิด ขมิ้น
เขียว ถึง บ้านนายท้าว ขมิ้นเขียว ) 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

5.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคศล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.2(จากบ้านนางสีเนา ยวงใย 
ถึงบ้านนายหนูรัก บัวเกตุ) 

136,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

6.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.3(บ้านนายโกวิทย์ ศรีเชียง
หวาง ถึงบ้านนางใส นวลจันทร์) 

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

7.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.5(จากสามแยกบ้านนางทอง
สา แก้วขวา ถึงเมรุ วัดจันทร์เรไร คุ้ม
หนองซองแมว) 

258,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

8.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.7 (จากม. 7 ไปถนน รพช.
สามพร้าวนาบัว) 

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

9.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.8 (จากหน้าวัดนาค าไหลถึง
เมรุ ม. 8 คุ้มนาค าไหล) 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

10.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.9(จากหน้าวัดป่าโนนรัง ม.9 
ถึงเมรุ บ.โนนรัง ม.9) 

436,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

11.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน ม.9(จากที่ดินนางเจริญ ถึง 
ที่ดิน นายไทยน้อย) 

64,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ถนน 

12.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ม.
2 (จากสามแยกตะวันตก วัดดอนแคน 
ถึง ถนนไปบ้านโนนตูม บ้านนายวิชัย 
วรสุริย์) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการระบายน้ าที่ดีและลดการท่วมขังภายใน
พื้นที่ 

รางระบายน้ า 

13.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก ม.3 (จากบ้านนางทองม้วน โพธิมา 
ถึงวัดอัมพร ม.3) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการระบายน้ าที่ดีและลดการท่วมขังภายใน
พื้นที่ 

รางระบายน้ า 

14.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกร
รีตพร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตแบบฝา
เหล็ก ม.5 บ้านหว้าน (จาก บ้านนาย
วิวัฒน์ พร้าวหอม ถึงบ้านนายเอี้ยง แก้ว
ขวา) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการระบายน้ าที่ดีและลดการท่วมขังภายใน
พื้นที่ 

รางระบายน้ า 

15.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก ม.6 (จากหน้ารร.หนองแด่น ม.6 
(เดิม) ถึงบ้านนายเปี้ยก) 

291,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการระบายน้ าที่ดีและลดการท่วมขังภายใน
พื้นที่ 

รางระบายน้ า 



16.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ม.6 

209,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อมีสถานที่ให้ท ากิจกรรมของชุมชน 
มีสถานที่ให้ท ากิจกรรม
ของชุมชน 

17.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพท าปลาร้าบอง 

60,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

18.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการปฏิบัติรูปแบบลวดลาย
ประดิษฐ์เครื่องจักรสานตระกร้าจากเส้น
พลาสติก 

60,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

19.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

30,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

20.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับต าบล 

50,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

21.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี
ระดับต าบล 

20,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

22.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล
สร้างแป้น 

30,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง  
มีการสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

23.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอผ้าพ้ืนบ้าน 

60,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อมีการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า
พื้นบ้าน 

อบรมให้ความรู้ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทอผ้าพ้ืนบ้าน 

24.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพพัฒนาอาหารสัตว์ต่างๆ 

20,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

มีการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนา
อาหารสัตว์ต่างๆ 

อบรมให้ความรู้ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพพัฒนาอาหาร
สัตว์ต่างๆ 

25.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

26.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
ส านักงาน อบต.สร้างแป้น 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

27.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น 

100,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเตรียมเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทางกายทางใจ 
สติปัญญาสารมารถเรียนรู้ต่อยอดใช้ชีวิตอย่าง
เข้มแข็ง 

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

28.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

948,400.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

29.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ด าเนิน
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

30.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลสร้างแป้น 

1,126,726.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

31.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ศพด.ทั้ง3ศูนย์ 1,126,726.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

32.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

33.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

34.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 



35.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

36.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทอนดอนยาว หมู่3 

150,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

37.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรังหนองผือ หมู่9 

150,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

38.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สร้างแป้น หมู่1 

150,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

39.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

40.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนทุกคนจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

41.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประจ าปีอ าเภอเพ็ญของ
ดี11ต าบล 

100,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถ่ินและ
ประชาสัมพันธ์ของดีอ าเภอเพ็ญ 

งานประเพณี 

42.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

150,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีออกก าลัง
กายเป็นประจ าและป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล 

43.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ประจ าปี 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูงานประเพณีท้องถ่ินและวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

งานประเพณี 

44.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานลอยกระทง 30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูงานประเพณีท้องถ่ิน งานประเพณี 

45.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ณ วังห้วยล าอ่าง ม.8 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อมีการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล ฝายน้ าล้น 

46.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
สร้างแป้น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดให้มีการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.สร้างแป้น ประชาชนในต าบล 

47.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนในต าบล 

48.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

88,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนในต าบล 

49.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนในต าบล 

50.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประชาชนในต าบล 

51.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างแป้น 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

ประชาชนในต าบล 

52.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประชาชนในต าบล 



53.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาดไวรัสเอดส์ 

10,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจัดให้มีรณรงค์ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
การแพร่ระบาดไวรัสเอดส์ 

ประชาชนในต าบล 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจัดการเลือกต้ัง ต าบลสร้าง
แป้น 

102,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกต้ัง ต าบลสร้างแป้น การบริหารงานทั่วไป 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการ อบต . เคลื่อนที่พบประชาชน 15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานอบต . เคลื่อนที่ พบประชาชน บริการ
งานต่างๆให้ประชาชนนอกสถานที่  

การบริหารงานทั่วไป 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติราชการ อบต.สร้างแป้น 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการ ผู้บริหาร ส อบต.พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างฯลฯ 

การบริหารงานทั่วไป 

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ต าบลสร้าง
แป้น 

50,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อจัดท าแผนที่ภาษี ต าบลสร้างแป้น การบริหารงานทั่วไป 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การบริหารงาน 

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการตามแนวนโยบายหรือหนังสือ
สั่งการ  

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายหรือหนังสือ
สั่งการ  

การบริหารงาน 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

การบริหารงาน 

61.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การบริหารงาน 

62.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ครัวเรือนและการจัดท าถังขยะ
เปียกครัวเรือน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะอินทรีย์
ครัวเรือนและการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน 

การบริหารงาน 

63.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ 50,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

มีการอุดหนุนโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ การบริหารงาน 

64.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

180,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

มีการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

การบริหารจัดการงานที่ดี 

65.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเพ็ญ
(ศป.ปส.อ.เพ็ญ)ในการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

มีการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

การบริหารจัดการงานที่ดี 

66.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

มีการอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การบริหารจัดการงานที่ดี 

67.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
กลุ่มโรงเรียน นาบัว-สร้างแป้น 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่ม
โรงเรียน นาบัว-สร้างแป้น 

ประชาชนในต าบล 

68.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
ระดับประถมศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียน
ในเขตต าบลสร้างแป้น 

1,816,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนในเขตต าบลสร้าง
แป้น 

เด็กภายในต าบลสร้าง
แป้น 

69.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

สมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินต าบลสร้างแป้น 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีการสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินต าบลสร้างแป้น 

ประชาชนในต าบล 

70.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรีประจ าต าบล 0.00 ส านักปลัด อบจ., อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรีประจ าต าบล การบริหารจัดการงานที่ดี 



การเมืองและการบริหาร ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 
 

 
 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    อบต.สร้างแป้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 9,729,852 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงิน 
9,142,984 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 2 443,063.42 2 443,063.42 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,824,000.00 10 2,824,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 3,212,057.08 7 3,212,057.08 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 298,000.00 1 298,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 227,864.00 2 227,864.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 4 2,088,000.00 4 2,088,000.00 

รวม 27 9,142,984.50 27 9,142,984.50 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สร้างแป้น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

(1) โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้าน
ดอนยาวเป็นเงิน 200000 
บาท 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

4.1.2 อุดหนุนส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอเพ็ญ เป็นเงิน 
250000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 
บ้านสร้างแป้นสายข้าง 
ตชต. 

250,000.00 245,063.42 245,063.42 4,936.58 

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(1) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านสร้าง
แป้น 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(2) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่2บ้านโนน
พัฒนาเป็นเงิน 136000 
บาท 

136,000.00 135,000.00 135,000.00 1,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(4) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านทอน
เป็นเงิน 500000 บาท 

500,000.00 495,000.00 495,000.00 5,000.00 

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(6) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านหว้าน 
เป็นเงิน 258000 บาท 

258,000.00 256,000.00 256,000.00 2,000.00 

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(10) โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่7 บ้านดอนเค็ง 
(Pavement in place 
recycling) เป็นเงิน 
500000 บาท 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

8.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(11) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนอง
ผือเป็นเงิน 200000 บาท 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

9.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(13) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านโนนรัง
เป็นเงิน 436000 บาท 

436,000.00 433,000.00 433,000.00 3,000.00 

10.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(14) โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต หมู่ที่9 
บ้านโนนรังเป็นเงิน 64000 
บาท 

64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 



11.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(8) โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อ
พักน้ าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก 
หมู่ที่6 บ้านหนองแด่นเป็น
เงิน 291000 บาท 

291,000.00 290,000.00 290,000.00 1,000.00 

12.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(9) โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่6 
บ้านหนองแด่นเป็นเงิน 
209000 บาท 

209,000.00 207,000.00 207,000.00 2,000.00 

13.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าที่ท าการ อบต. ต้ังไว้ 
50000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงสวนหย่อมหน้า
อาคารส านักงานและบริเวณ
หน้าเสาธง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

14.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(6) ประเภทค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาต้ังไว้ 
948400 บาท 

948,400.00 688,449.00 688,449.00 259,951.00 

15.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,126,726.00 1,023,304.04 1,023,304.04 103,421.96 

16.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,126,726.00 1,023,304.04 1,023,304.04 103,421.96 

17.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(3) โครงการต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน
ดอนยาว หมู่ 3 เป็นเงิน 
150000บาท 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

18.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(4) โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนรังหนองผือหมู่ 9
เป็นเงิน150000บาท 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

19.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(2) โครงการต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง
แป้น หมู่ 1เป็นเงิน 150000 
บาท 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

20.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(11) ประเภทค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานลอยกระทง
ต าบลสร้างแป้น ตั้งไว้
30000บาท 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

(12) โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ณ ล าห้วยวังอ่าง หมู่ที่8 
บ้านหนองผือเป็นเงิน 
300000 บาท 

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00 

22.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

88,000.00 87,864.00 87,864.00 136.00 

23.  
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(10) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

150,000.00 140,000.00 140,000.00 10,000.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

4.1.2 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเป็นเงิน 
180000 บาท 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 



25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

4.1.1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564
ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า ต้ังไว้ 
20000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

4.1.2อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ให้แก่กลุ่ม
โรงเรียนในเขตต าบลสร้าง
แป้น ตั้งไว้ 1816000 บาท 

1,816,000.00 1,738,000.00 1,738,000.00 78,000.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

1.1.7 ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน (111100) ต้ังไว้
150000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า(1)เงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินต าบลสร้าง
แป้น ตั้งไว้ 100000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินต าบลสร้าง
แป้น (กองทุนสุขภาพชุมชน 
สปสช.) ในการบริการ
สุขภาพให้แก่คนในท้องถ่ิน
และป้องกันโรคระบาด โดย
สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 
40 ของเงินอุดหนุนจาก
ส านักงานประกันหลัก
สุขภาพแห่งชาติ(2) เงิน
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตั้งไว้ 50000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
โดยสนับสนุน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.สร้างแป้น เพ็ญ จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 45 46,300,000.00 3 450,000.00 2 443,063.42 2 443,063.42 

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 201 100,500,000.00 13 2,844,000.00 10 2,824,000.00 10 2,824,000.00 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 8,000,000.00 8 330,000.00 
    

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1,000,000.00 2 100,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 11,300,000.00 18 4,201,852.00 7 3,212,057.08 7 3,212,057.08 

6.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ า 2 1,000,000.00 1 300,000.00 1 298,000.00 1 298,000.00 

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 11 2,700,000.00 8 448,000.00 2 227,864.00 2 227,864.00 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 24 13,900,000.00 17 2,813,000.00 4 2,088,000.00 4 2,088,000.00 

รวม 326 184,700,000.00 70 11,486,852.00 27 9,142,984.50 27 9,142,984.50 
 

 
 ผลการด าเนินงาน 
     อบต.สร้างแป้น ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ 
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.สร้างแป้นทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง 
การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
 

                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
 

                                                                   จ.อ. 
                                                                             (พิสิทธิ์  นัทธี) 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


