
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
******************************************* 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองพล 
จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการอบต.เมืองพล ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองพล 
      "องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้ความพอเพียง พัฒนาพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน" 
   พันธกิจ ของอบต.เมืองพล 
      1. พัฒนาสังคม จัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      2. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทุกกลุ่มอายุ 
      3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพื้นท่ี มีมาตรฐานและมีประสิทฺธิภาพ 
     4. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
      5. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
      6. ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เมืองพลได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
      การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
      การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

  การวางแผน 
      อบต.เมืองพล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
      อบต.เมืองพล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 37 15,626,800.00 37 15,641,800.00 41 18,234,800.00 41 18,234,800.00 41 18,234,800.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 44 33,569,000.00 89 77,814,569.00 126 90,509,800.00 137 95,727,800.00 136 92,031,800.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 11 400,000.00 11 400,000.00 13 500,000.00 13 500,000.00 13 500,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
15 1,739,000.00 23 4,415,000.00 30 6,505,000.00 30 6,205,000.00 29 5,995,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 14 1,940,000.00 19 4,340,000.00 23 6,250,000.00 18 4,010,000.00 18 4,010,000.00 

รวม 121 53,274,800.00 179 102,611,369.00 233 121,999,600.00 239 124,677,600.00 237 120,771,600.00 

 

 

 



 

 

  การจัดทำงบประมาณ 

  ผู้บริหารอบต.เมืองพล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,125,810 บาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 3 542,930.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 7 330,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน - - 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื - - 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 3 252,880.00 

รวม 13 1,125,810.00 

  



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองพล มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 

การพัฒนาคน

และสังคมทีมี

คุณภาพ 

อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดงานรัฐพิธี

ระดับอำเภอ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพิธีระดับ

อำเภอ 
จำนวน 3 ครั้ง 

2. 

การพัฒนาคน

และสังคมทีมี

คุณภาพ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

เมืองพล 

482,930.00 
สำนัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.เพื่อให้เด็กได้รับ ประทานอาหารกลาง วันครบทุกคน  

2.เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ต่อเด็ก  

3.เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษาของชุมชน 

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ปกครองกับเด็ก ครู  

5.เพื่อปลูกฝัง คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์แก่เด็ก  

6.เพื่อจัดกิจกรรม ประกันคุณภาพภาย ในศูนย์ฯ  

7.เพื่อให้เด็กเรียนรู้ บริบทชุมชน 

17 กิจกรรม 

3. 

การพัฒนาคน

และสังคมทีมี

คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนตำบลเมืองพล 
50,000.00 

สำนัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการ

สำหรับเด็ก 
1 ครั้ง/ป ี

4. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

ป้องกันและลด อุบัติเหตุ

จราจรช่วง เทศกาล 
20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีในการขับขี่ 2.เพื่อตั้ง

จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการบริเวณหน้า รพ.สต.เมืองพล

ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การสุญ

เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2 ครั้ง 



5. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภายในพื้นท่ีตำบล เมืองพล 
365 วัน 

6. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

จัดหาอุปกรณ์ตบไฟ 

หรือวัสดุเครื่อง ดับเพลิง 
50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยฯ 1 ครั้ง 

7. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

ฝึกอบรมทบทวนหรือ 

จัดต้ัง อปพร. 
30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ อปพร.ตำบลเมืองพล เผชิญเหตุ 

ป้องกันภัยต่างๆ 
1 ครั้ง 

8. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

อุดหนุนงบประมาณ 

ให้แก่คณะกรรมการ 

หมู่บ้าน/ตำบล 

110,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตำบลในการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการเฝ้าระวังหรือการ ป้องกัน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือการรักษาความสงบ เรียบร้อยใน

เขตพื้นท่ี 

11 หมู่บ้าน 

9. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

อุดหนุนงบประมาณ 

ตามโครงการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหา ยาเสพ

ติดอำเภอพล 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนอำเภอพลในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1 ครั้ง 



10. 

การพัฒนา

เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

อุดหนุนงบประมาณ 

ตามโครงการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด จ.ขอนแก่น 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนจังหวัดขอนแก่นในการดำนินงานตาม โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1 ครั้ง 

11. 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจ

หน้าท่ีระดับอำเภอ 

16,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหน้าท่ีระดับอำเภอ ให้บรรลุภารกิจฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

12. 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น อบต.เมืองพล 

236,880.00 

สำนักปลัด อบจ., 

สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองพลและ

ผู้บริหาร อบต. เมืองพล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

คำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง 

13. 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
0.00 

สำนัก/กองช่าง, 

สำนักช่าง, กองโยธา, 

กองประปา 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย/ความ

สะดวกและสวัสดิภาพ ท่ีดีต่อเด็กเล็กและความเป็นอยู่ท่ีดีใน

ศูนย์ฯ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

อบต.เมืองพล ดังนี้ 1.ต่อเติม

อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

จำนวน 1 ครั้ง 2.ก่อสร้าง

ห้องน้ำ 1 แห่ง 3.ปรับปรุง

อาคาร ศพด. (หลังเก่า) 

จำนวน 1 ครั้ง 

 

 



  การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.เมืองพล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จำนวนเงิน 
845,810 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 529,481 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 2 263,700.00 2 263,700.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 2 13,600.00 2 13,600.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื     

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 2 252,181.00 2 252,181.00 

รวม 6 529,481.00 6 529,481.00 

 

  



 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เมืองพล ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 

โครงการขอรับสนับสนุน

งบประมาณตามแผนการ

ดำเนินงานรัฐพิธ ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

2. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองพล 

(กองการศึกษาฯ) 

482,930.00 253,700.00 253,700.00 229,230.00 

3. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุจราจรช่วง

เทศกาล (สป.) 

20,000.00 10,600.00 10,600.00 9,400.00 

4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(สป.) 

80,000.00 3,000.00 3,000.00 77,000.00 



5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแวงนาง

เบ้า 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการเลือกตั้ง 
236,880.00 236,181.00 236,181.00 699.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565  (รอบ 6 เดือน) 
อบต.เมืองพล พล จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 41 18,234,800.00 3 542,930.00 2 263,700.00 2 263,700.00 

2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 136 92,031,800.00 7 330,000.00 2 13,600.00 2 13,600.00 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 13 500,000.00 - -     

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

29 5,995,000.00 - -     

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 18 4,010,000.00 3 252,880.00 2 252,181.00 2 252,181.00 

รวม 237 120,771,600.00 13 1,125,810.00 6 529,481.00 6 529,481.00 



  ผลการดำเนินงาน 

       อบต.เมืองพล ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ 

การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  

  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.เมืองพลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มีนาคม  2565 

 

  

           (นายณรงค์  วงษ์หาแก้ว) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 


