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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  

 
 



ก 
ค าน า 

               รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ 
โอกาสนี้  

        องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
        ธันวาคม ๒๕๖๔   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

สารบัญ 

            หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 - ด้านศักยภาพ          ๑ 
 - ด้านการเมือง/การปกครอง        ๓ 
 - ประชากร 
 - สภาพสังคม          ๕ 
 - ระบบบริการพ้ืนฐาน         ๗ 
 - ระบบเศรษฐกิจ          ๗ 
 - ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๙
 - ทรัพยากรธรรมชาติ         ๑๐ 

 ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      ๑๓ 

 ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    ๑๘ 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ         ๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (๑) ด้านกายภาพ 
 ๑) ที่ตั้งของต าบลเมืองพล 
       ข้อมูลประวัติของต าบลเมืองพล “พล” แปลว่า ก าลังทหารที่มีไว้ป้องกันประเทศชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และจากการเล่าขานกันมาถึงการตั้งอ าเภอพล เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๑สมเด็จพระเจ้าตาก
สิน หรือเรียกกันว่า “พระเจ้ากรุงธนบุรี” ได้โปรดให้ เจ้าพระยาจักรี กับเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปปราบปราม
เจ้านครเวียงจันทร์ ที่คิดแข็งเมืองเอาใจออกห่างจากกรุงธนบุรี  ซึ่งการเดินทัพในครั้งนี้ต้องผ่านจังหวัด
นครราชสีมา มุ่งสู่เวียงจันทร์ จึงได้หยุดตั้งค่ายที่พักกองทหาร ณ ที่บ้านเมืองพลปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมก าลังพล
และเสบียงอาหารเพิ่มเติมจากราษฎรในเขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ในการสร้างค่าย
ที่พักคราวนี้ได้ขุดคันคูดินล้อมรอบตามแบบยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นทุกประการ เพ่ือท าการฝึกซ้อมทหารและเพ่ือ
ป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรูด้วย ครั้นรวบรวมทหารและฝึกซ้อมกลยุทธ์ได้ดีแล้วจึงเคลื่อนทัพไปเวียงจันทร์
และหลวงพระบาง ผลการรบปรากฏว่าได้ชัยชนะอย่างงดงาม คือ ได้พระแก้วมรกต จากหลวงพระบาง อันเชิญ
มาพร้อมกองทัพไปไว้ที่กรุงธนบุรี  
  ครั้งต่อมาสถานที่ตั้งกองทัพอันเป็นภูมิประเทศท่ีมีคูดินล้อมรอบ มีน้ าบริบูรณ์ ปัจจุบันเลือกแหล่งนั้น
ว่า “บึงละเลิงหวาย” ในขณะนี้  จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนขึ้น  เพราะท าเลแห่งนี้เหมาะแก่การท ามา
หากินและปลอดภัยในการป้องกันโจรผู้ร้าย จึงให้ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ว่า “บ้านเมืองพล”โดยอาศัยภูมิประเทศที่
มีคูดินรอบทั้งสี่ทิศ เมื่อได้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศของบริเวณตั้งบ้านเมืองพล  ซึ่งปรากฏจนบัดนี้ มีคูดิน
ล้อมรอบเป็นรูปกลมยาวประมาณ ๒๐ เส้น กว้าง ๒๐ เส้น บางแห่งได้ถูกท าลายเป็นที่ราบไปแล้ว และบางแห่ง
ยังเห็นเป็นคูดินอยู่ ครั้งต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ยกฐานะเป็น
ต าบลเมืองพล ขึ้นตรงต่อเมืองชนบท  
   ครั้งปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตจัดตั้งอ าเภอใหม่ ให้แยกต าบลเมืองพล ออก
จากอ าเภอชนบท โดยแต่งตั้งให้ขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) ซึ่งในขณะนั้นยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้า
ภาษีสุราอยู่จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นผู้พิจารณาแบ่งเขตจัดตั้งอ าเภอพลขึ้น จึงเห็นว่าหมู่บ้านเมืองพลมีท าเลที่
เหมาะสมจะจัดตั้งเป็นอ าเภอพล ขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) ได้สร้างที่ว่าการอ าเภอขึ้นในบริเวณวัด
สระจัทราวาส (ในปัจจุบัน) แบ่งการปกครองออกเป็น  ๕  ต าบล  คือ ต าบลเมืองพล ต าบลหนองเม็ก ต าบล
แวงน้อย ต าบลเปลือยน้อย ต าบลแคนเหนือ    
            องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐   
            ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๓ บ้านทับบา ต าบลเมืองพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอ าเภอพล ประมาณ ๓ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 
๘๐ กิโลเมตร ทางทิศใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๔๐๐ 
กิโลเมตร 
 ๒) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีพื้นที่รวมประมาณ ๒๖.๖๑ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๖,๖๓๓ ไร่  
เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับที่สูงแบบลูกคลื่น สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีล าห้วยกระจายหล่อ
เลี้ยงในพ้ืนที่ เช่นล าห้วยแอก  มีอาณาเขต ดังนี้   
 



  
 

๒ 
 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
        ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต าบลหนองแวงโสกพระ , ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต าบลหันโจด , ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 
      

 
 ๓) ลักษณะภูมิอากาศ  
 สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปของอ าเภอพล ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ า ฤดูกาล ซึ่ง ๒ 
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย
ตั้งแต่ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้
อ าเภอพลมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ 
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม) ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป แบ่งเป็น ๓ ฤดู ประกอบด้วย 
      ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม ฝนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุดีเปรสชันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง  
      ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตุลาคมเป็นระยะเปลี่ยนฤดู
จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือลิ่มความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมโดยทั่วไป
ซึ่งได้น าความเย็นและแห้งแล้งมาสู่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้รับลมตะวันออก
เฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจากอ่าวไทยแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่างไกลทะเล อุณหภูมิจึงสูงโดยทั่วไปและแห้ง
แล้ง 

๓ 

 ๔) ลักษณะของดิน 
 เป็นดินร่วนปนทราย  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จ าแนกดินในชุดดินบ้านไผ่ 
กลุ่มชุดดินที่ ๔๑  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

  ๕) ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ไม่มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ล าห้วยแอก ล าห้วย ต าแย ล าห้วยแซง ล า
ห้วยอีโซ และล าห้วยม่วง นอกจากนั้นจะเป็นสระน้ าที่ด าเนินการขุดโดยงบประมาณทางราชการ ประกอบด้วย 
สระและหนองน้ าจ านวน ๓๐ แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบลเมืองพล  

 ๖) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่าไม้ เป็นป่าขนาดเล็กในพ้ืนที่สาธารณะ ป่าชุมชน ส่วนใหญ่ปลูกต้นยูคาลิปตัส การอนุรักษ์ หรือปลูก
ต้นไม้ทดแทนยังมีไม่มาก   

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 
    ๒.๑) เขตการปกครอง 
  ต าบลเมืองพล มีการแบ่งเขตปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ทั้ง  ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้   
 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 
๑ ชาด นายคนิจณ์      แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ ต าแย นายเวชสันต์    บุญญพัฒนากูล ก านัน 
๓ ทับบา นางมะลิ         ศรีประย่า ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ ท่าหลวง นางสาววนิดา  ชัยวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ หญ้าคา นายวิทยา       จันทาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ หันใหญ่ นายธนกฤต     แสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ โนนเหลื่อม นายนิคม        โยประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ หนองห้าง นายสินธนู      โนนลือชา ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ โนนเหม่น นายธนายงค์   ทองนา ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ หันใหญ่แม่เอีย นายดิเรก       ทีทา   ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ ชาดอ านวย นายบรรเทา    สุวรรณค า ผู้ใหญ่บ้าน 

 
       
 
 
 
 
 



 
๔ 

 ๒.๒) การเมือง  
      -  การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   

         -  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตติ มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
หมู่บ้านละ ๑ คน ต าบลเมืองพล มี ๑๑ บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จ านวน  ๑๑ คน 
           - ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีคณะบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารต าบล  ๑ คน   

(๓)  ประชากร 
 ๓.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีทั้งสิ้น จ านวน ๖,๔๔๒ คน แยกเป็นชายจ านวน  
๓,๑๙๑ คน หญิงจ านวน  ๓,๒๕๑  คน   อัตราความหนาแน่นของประชากร  ๒๔๗.๗๖ คนต่อตารางกิโลเมตร   
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๑,๔๓๒ หลังคาเรือน  ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านชาด ๑๓๙ ๓๑๑ ๓๖๒ ๖๗๓ นายคนิจณ์  แก่นแก้ว 
๒ บ้านต าแย ๑๖๘ ๔๐๕ ๓๙๖ ๘๐๑ นายเวชสันต์  บุญญ

พัฒนากูล 
๓ บ้านทับบา ๑๔๗ ๓๕๙ ๓๕๔ ๗๑๓ นางมะลิ  ศรีประย่า  
๔ บ้านท่าหลวง ๙๔ ๒๒๒ ๒๓๔ ๔๕๖ นางสาววนิดา  ชัยวงศ ์
๕ บ้านหญ้าคา ๑๙๕ ๔๘๒ ๔๙๖ ๙๗๘ นายวิทยา  จันทาศรี 
๖ บ้านหันใหญ่ ๑๑๘ ๓๕๕ ๓๕๙ ๗๑๔ นายธนกฤต แสนศรี 
๗ บ้านโนนเหลื่อม ๓๕ ๙๓ ๙๘ ๑๙๑ นายนิคม  โยประทุม 
๘ บ้านหนองห้าง ๕๕ ๑๔๒ ๑๑๕ ๒๕๗ นายสินธนู  โนนลือชา 
๙ บ้านโนนเหม่น ๔๖ ๑๓๖ ๑๒๑ ๒๕๗ นายธนายงค์ ทองนา 
๑๐ บ้านหันใหญ่แม่เอีย ๙๗ ๒๙๑ ๓๑๒ ๖๐๓ นายดิเรก  ทีทา 
๑๑ บ้าชาดอ านวย ๑๗๖ ๓๗๗ ๔๒๙ ๘๐๖ นายบรรเทา สุวรรณค า 
รวม ๑,๒๗๐ ๓,๑๗๓ ๓,๒๗๖ ๖,๔๔๙  
ทีมา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนอ าเภอพล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
 
ข้อมูลประชากรต าบลเมืองพลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 

ปี 
จ านวนประชากร (คน) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยเพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 
คาดการณ์ปี 
๒๕๖๕ 

ต าบลเมืองพล ๖,๔๘๗ ๖,๔๙๕ ๖,๕๔๘ ๖,๔๔๙ - ๐.๕๗ ๖,๔๑๒ 
รวม ๖,๔๘๗ ๖,๔๙๕ ๖,๕๔๘ ๖,๔๔๙ - ๐.๕๗ ๖,๔๑๒ 
 



 
๕ 

 
 ๓.๒) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ทีมา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนอ าเภอพล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ 

(๔)  สภาพทางสังคม    
     ๔.๑) การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  ๕  แห่ง ดังนี้  
            - โรงเรียนชุมชนบ้านชาด    หมู่ที่ ๑          
   - โรงเรียนบ้านทับบา     หมู่ที่ ๓ 
  - โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง    หมู่ที่ ๕  
  - โรงเรียนบ้านหันใหญ่   หมู่ที่ ๖      
  - โรงเรียนบ้านหนองห้าง    หมู่ที่ ๘ 
      โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง 
                -  โรงเรียนบ้านหันใหญ่     หมู่ที่ ๖ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง ตั้งอยู่ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบล  ๑ แห่ง  
     ตาราง  แสดงข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก และจ านวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

ล าดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กนักเรียน 
(คน) 

จ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

หมายเหตุ 

๑ ศูนย์เด็กเล็ก อบต. เมืองพล ๖๐ ๗  
ที่มา : ข้อมูลจาก  อบต. เมืองพล  ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 ตาราง  แสดงข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตต าบลเมืองพล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                ชั้น             
 
 
โรงเรียน 

อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ทั้งหมด 

จ านวน
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ชาด   

๑๔ ๑๒ ๑๔ ๕ ๗ ๑๔ ๒๒ ๒๑ - - - ๑๐๙ ๗ 

โรงเรียนบ้านทับบา   ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๗ ๒๙ ๑๑ - - - ๑๐๙ ๗ 
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
ฯ   

๘ ๘ ๓ ๑ ๖ ๓ ๒ ๗ - - - ๓๕ ๗ 

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ ๒๑ ๑๘ ๒๒ ๑๙ ๑๒ ๑๙ ๒๐ ๑๗ - - - ๑๔๗ ๑๗ 
โรงเรียนบ้านหนอง
ห้าง 

๔ ๑ ๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ - - - ๑๐ ๑ 

รวม            ๔๑๒ ๓๙ 
 
          ๔.๒) การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน    ๑   แห่ง 
      - เจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต.    จ านวน     ๘   คน 
      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน    จ านวน   ๑๑   ศูนย ์
     -  หน่วยกู้ชีพ             จ านวน     ๑   แห่ง    
     -  อาสาสมัครสาธารสุข               จ านวน  ๑๒๕  คน 

       ๔.๓) อาชญากรรม  
        พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ ป้อม และเป็นพ้ืนที่
ที่ยังมีการก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาทแต่ไม่
บ่อยครั้ง 

        ๔.๔) ยาเสพติด 
        พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ถือว่าเป็นพื้นที่ติดเมืองจึงท าให้มีปัญหาด้านยาเสพติดบ้าง
บางส่วน 

       ๔.๕) การสังคมสงเคราะห์ 
              -  ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพของ อบต.         จ านวน  ๘๕๖  ราย 
               -  ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.     จ านวน  ๑๗๘  ราย 
               -  ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.     จ านวน      ๖  ราย 
 
 
 



 
๗ 

(๕)  ระบบบริการพื้นฐาน    
     ๕.๑) การคมนาคมขนส่ง  
       การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล สามารถเดินทางได้ทั้งหมด  ๒ เส้นทาง ดังนี้   
                ๑) ด้วยรถยนต์ประจ าทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามถนนมิตรภาพ เข้าเส้นทางหมายเลข 
๒๐๗ อ าเภอพล–อ าเภอหนองสองห้อง ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น - องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล  ประมาณ ๗๘ กิโลเมตร 
           ๒) ด้วยรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงสถานีอ าเภอพล ต่อรถรับจ้างเข้าเส้นทางหมายเลข 
๒๐๗ อ าเภอพล – อ าเภอหนองสองห้อง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   

     ๕.๒) การไฟฟ้า  
        ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น ๑,๒๗๐ ครัวเรือน สามารถ
ให้บริการไฟฟ้าได้ ๑,๒๗๐  ราย ยังมีครัวเรือนขยายไปอยู่ตามพ้ืนที่การเกษตร และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าลังด าเนินการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ด าเนินการติดตั้ง และบริการไฟฟ้าแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมต่อไป 

     ๕.๓) การประปา   
        ระบบประปาหมู่บ้าน มีที่อยู่ในปัจจุบัน หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑  ส่วนหมู่ที่ ๒ ใช้ระบบ
ประปาภูมิภาคท้ังหมู่บ้าน กับอีกสามหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาทั้งสองรูปแบบ คือ ระบบประปาภูมิภาคร่วมกับ
ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๑,๑๑ และ ๓    

    ๕.๔) โทรศัพท์ 
         เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T TOT CAT 
และ ๓ BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS , True , DTAC  

       ๕.๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
        พ้ืนที่ต าบลเมืองพล มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จ านวน ๑ คน รับผิดชอบการจัดส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์
หรือรับฝาก/ส่งในบางกรณี วันละ ๑ ครั้ง คือ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ     
        ๖.๑) การเกษตร 
       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖ ข้าว
จ้าว พันธุ์ มะลิ ๑๐๕ และพันธุ์อ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง  

        ๖.๒) การประมง 
       ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาตามธรรมชาติเพื่อเป็นการบริโภคเป็นหลัก ไมเ่น้นการส่งออกหรือจ าหน่าย
เป็นอาชีพ  

       ๖.๓) การปศุสัตว์  
       ประชากรส่วนใหญ่ จะเลี้ยงโค และสุกร เพื่อเป็นการบริโภค ไมเ่น้นการส่งออกหรือจ าหน่ายเป็นอาชีพ  
 
 



๘ 
      ๖.๔) การบริการ 
     (๑)  ธนาคาร   -   แห่ง 
     (๒)  โรงแรม/ที่พัก   ๔  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๑๑ 
              (๓)  ปั๊มน้ ามัน   ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔   
               (๔)  โรงบรรจุแก๊ส     ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔   
               (๕)  ร้านค้าของช า         ๑๑๐  แห่ง ตั้งอยู่ในทุกหมู่บ้านในต าบลเมืองพล  
     (๖)  โรงสีข้าวขนาดใหญ่  ๑  แห่ง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘   
           (๗)  โรงสีข้าวขนาดเล็ก          ๑๑  แห่ง  ดังนี้ 

บ้าน หมู่ที่ จ านวนโรงสีข้าว (แห่ง) 
บ้านชาด ๑ ๒ 
บ้านทับบา ๓ ๒ 
บ้านหญ้าคา ๕ ๑ 
บ้านหันใหญ่ ๖ ๑ 
บ้านโนนเหลื่อม ๗ ๑ 
บ้านหนองห้าง ๘ ๑ 
บ้านโนนเหม่น ๙ ๑ 
บ้านหันใหญ่แม่เอีย ๑๐ ๑ 
บ้านชาดอ านวย ๑๑ ๑ 
รวม ๑๑ 

       ๖.๕) อุตสาหกรรม  
               (๑)  โรงงานหล่อเหล็กและกลึง จ านวน ๑  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔   
     (๒)  โรงงานเย็บผ้าเพ่ือส่งออก จ านวน ๑  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒   
 ๖.๖) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
       กลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองพล มีดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง 
จ านวน 
สมาชิก 

ประธานกลุ่ม 

๑ กลุ่มข้าวชุมชน      ม.๑ ๒๐ นายอรุณ       ทองดี 
๒ กลุ่มขนมไทย ม.๓ ๙ นางลิด          มั่นเหมาะ 
๓ กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป ม.๓ ๑๒ นางอุบล        นาธิราช 
๔ กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร ม.๖ ๑๒ นายประสิทธ์   เกตุลา 
๕ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.๖ ๒๕๐ นายธนกฤต    แสนศรี 
๖ กลุ่มกองทุนพันธ์ข้าว ม.๖ ๒๐ นายบุญทัน     บุญจง 
๗ กลุ่มทอผ้าฝ้าย ม.๗ ๑๘ นางสุกัลยา     บัวแพ 
๘ กลุ่มทอผ้าไหม ม.๙ ๑๗ นางเส็ง          บุเหลา 
๙ กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร ม.๑๐ ๑๕ นางไกรสร      เกตพิบูลย์          
๑๐ กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า ม.๑๐ ๑๙ นางไกรสร      เกตพิบูลย์    
๑๑ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ม.๑๑ ๗ นางอนงค์      สุวรรณค า   
๑๒ กลุ่มตลาดไทบ้าน ม.๑๑ ๑๐ นายบรรเทา   สุวรรณค า 
๑๓ กลุ่มผลิตกล้วยฉาบ ม.๑๑ ๑๒ นางทองเหรียญ  ประทุมแปน 



๙ 
(๗) ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม    
      ๗.๑) การนับถือศาสนา  
      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในพื้นที่ ๑๐ แห่ง ดังนี้ 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๗.๒) ประเพณีและงานประจ าปี    
    ชาวบ้านต าบลเมืองพล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่คนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณี “ฮีตสิบสอง” คือ บุญประเพณี ดังนี้ 
              ๑. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
              ๒. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
              ๓. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
              ๔. บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่ 
              ๕. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
              ๖. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
              ๗. บุญช าแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
              ๘. บุญเข้าพรรรษาหรือบุญเดือนแปด 
              ๙. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
              ๑๐. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
              ๑๑. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
              ๑๒. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง     

           ๗.๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น    
      สืบเนื่องในปัจจุบันการใช้ภาษาถิ่นในประเทศก าลังอยู่ในระหว่างวิกฤต คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินน้อยลง 
หรือภาษาทางอินเตอร์เน็ต ที่ส าคัญภาษาถ่ินมีความส าคัญอย่างมากท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล หากภาษาถ่ินสูญหายก็เท่ากับว่าสูญเสียภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษไปด้วย ดังนั้น หากคนไทยไม่อยากให้วัฒนธรรมด้านภาษาสูญหายไปจากวัฒนธรรม ก็ควรอนุรักษ์
ภาษาถ่ินไว้ เพ่ือในอนาคตลูกหลานจะได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามและมี
เสน่ห์มาก การที่เรารู้ และเข้าใจภาษาถ่ิน ยังช่วยท าให้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมทั้งในอดีต และ
ปัจจุบัน ของแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย และภาษาไทยเป็นภาษาประจ าท้องถิ่น และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 
ที่ควรค่าแก่การสืบทอดอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ชาวต าบลเมืองพลใช้ ภาษาอีสาน ในการสื่อสาร    

ล าดับที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 
๑ วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด ๑ 
๒ วัดศรีสะเกษ    บ้านต าแย ๒ 
๓ วัดชุมพลบุรี    บ้านทับบา ๓ 
๔ วัดขวัญเรือนพลาราม   บ้านท่าหลวง ๔ 
๕ วัดกุสวนาราม บ้านหญ้าคา ๕ 
๖ วัดศรีหมงคล   บ้านหันใหญ่ ๖ 
๗ วัดป่าหนองคลองธรรม บ้านโนนเหลื่อม ๗ 
๘ วัดบ้านหนองห้าง บ้านหนองห้าง ๘ 
๙ วัดอรุณรัตนาราม   บ้านโนนเหม่น ๙ 
๑๐ วัดป่าพุทธรังสี บ้านหันใหญ่แม่เอีย ๑๐ 



๑๐ 
      ๗.๔) สินค้าพื้นเมือง    
       ชาวต าบลเมืองพลนิยมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปผ้าไหมเพ่ือจ าหน่าย กลุ่มอาชีพท าปลาร้าบอง 
กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด และอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลักเพ่ือการจ าหน่าย คือ การปลูก
ข้าวซึ่งผลผลิตแต่ละปีมีจ านวนมาก  
 
(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑) น้ า   
  ๘.๑.๑) ล าห้วย  

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ครอบคลุมพ้ืนที่ 
(หมู่ที)่ 

ขนาด/ความจุ ระยะทาง 
(ก.ม.) 

๑ ล าห้วยต าแย ม. ๑ ม. ๑๑ ม. ๖ ม. ๑๐ กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ๓ 
๒ ล าห้วยแอก ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ ม. ๑๐ กว้าง ๑๖ ม. ยาว ๗,๗๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ๗.๗ 
๓ ล าห้วยหนองแซง ม. ๒ ม. ๓ กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ๓ 
๔ ล าห้วยอีโซ ม. ๔ ม. ๕ กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ๓.๕ 
๕ ล าห้วยขุมปูน ม. ๘ กว้าง ๑๗ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ๑ 
๖ ล าห้วยน้อย ม. ๗ กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ๒ 
๗ ล าห้วยม่วง ม. ๘ กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ๒ 

  ๘.๑.๒) สระ/หนองน้ า 
ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ที่ตั้ง พ้ืนที่ ไร่) ขนาด/ความจุ 
๑ หนองอีสานเขียว ม. ๑ บ.ชาด ๒๐ กว้าง ๑๐๘ ม. ยาว ๓๑๐ ม.ลกึเฉลี่ย ๓ ม. 
๒ หนองข่าลิ้น (ประทุมทอง) ม. ๑ บ.ชาด ๑๓ กว้าง ๑๕๗ ม. ยาว ๑๓๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๓ สระโอเอ้ียง ม. ๑ บ.ชาด ๑ กว้าง ๗๐ ยาว ๒๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๔ สระข้างโรงเรียน ม. ๑ บ.ชาด ๑.๘ กว้าง ๓๙ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๕ สระวัด (หนองพือ) ม. ๒ บ.ต าแย ๔.๔ กว้าง ๕๕ ม. ยาว  ๑๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๖ หนองโรงเรียน ม. ๓ บ.ทับบา ๓.๕ กว้าง ๗๑ ม. ยาว  ๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๗ สระฝายกลาง ม. ๓ บ.ทับบา ๑๔.๕ กว้าง ๑๔๗ ม. ยาว ๑๕๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๘ สระสาธารณฯ ม. ๓ บ.ทับบา ๑.๖ กว้าง  ๕๓ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๙ หนองสิม ม. ๔ บ.ท่าหลวง ๑.๗ กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๗๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๑๐ สระวัด ม. ๔ บ.ท่าหลวง ๑ กว้าง ๒๕ ม. ยาว  ๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๑๑ หนองบ่อน้อย (หนองยาย

ขาว) 
ม. ๕ บ.หญ้าคา ๑๖๕ กว้าง ๕๑๔ ม.ยาว ๕๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. 

๑๒ สระหนองแวง ม. ๕ บ.หญ้าคา ๑๗ กว้าง ๑๔๙ ม. ยาว ๑๘๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๑๓ หนองอีงูบ ม. ๕ บ.หญ้าคา ๑.๔ กว้าง ๔๒ ม. ยาว ๕๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๑๔ สระวัด ม. ๕ บ.หญ้าคา ๖ กว้าง ๖๘ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. 
๑๕ สระโรงเรียน ม. ๕ บ.หญ้าคา ๑/๒ กว้าง  ๑๗ ม. ยาว ๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. 
๑๖ หนองฝายน้อย ม. ๖ บ.หันใหญ่ ๒๐ กว้าง ๑๔๖ ม. ยาว ๒๒๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๑๗ หนองหว้า ม. ๖ บ.หันใหญ่ ๔ กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๒๘ สระโนนเหลี่ยม ม. ๗ บ.โนนเหลื่อม ๑ กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
๒๙ หนองสระพัง ม. ๙ บ้านโนนเหม่น ๑ กว้าง ๓๙ ม. ยาว ๕๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 



๑๑ 
   ๘.๑.๓) บ่อบาดาล   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
บริเวณท่ีตั้ง 
บ่อบาดาล 

ประเภท สภาพบ่อ 
หมายเหตุ 

มือโยก ไฟฟ้า ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
๑ ชาด ม.๑ ทิศใต้ของหมู่บ้าน /  /   
๒ ชาด ม.๑ ที่สาธารณะบ้านชาด    / ช ารุด/ไม่มีคันโยก 
๓ ชาด ม.๑ วัด /   / ปิดบ่อ 
๔ ทับบา ม.๓ ทิศเหนือของหมู่บ้าน /   / ช ารุด /กทธ. 
๕ ทับบา ม.๓ กลางหมู่บ้าน /   / ช ารุด /กทธ. 
๖ หญ้าคา ม.๕ กลางหมู่บ้าน /   / ช ารุด/ปิดบ่อ 
๗ หญ้าคา ม.๕ วัด /   / ช ารุด 
๘ หนองห้าง ม.๘ วัด  / /  ช ารุด 
๙ หนองห้าง ม.๘ สหกรณ์หมู่บ้าน /   / ช ารุด 
๑๐ ชาดอ านวย ม.

๑๑ 
กลางบ้าน /   / ปิดบ่อ 

๑๑ ชาดอ านวย ม.
๑๑ 

ทิศใต้ของหมู่บ้าน /   / ช ารุด 

 
   ๘.๑.๔) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (น้ าเพื่ออุปโภคหรือบริโภค)  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน แหล่งผลิตน้ า 
ระบบประปา ปริมาณน้ า 

หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล เพียงพอ ไมเ่พียงพอ 

๑ ชาด สระบน,สระล่าง /  /  ประปาภูมิภาค
ร่วม 

๒ ต าแย - /  /  ประปาภูมิภาค 
๓ ทับบา สระฝายกลาง /  /   
๔ ท่าหลวง ใช้ร่วมกับ ม.๕ /  /   
๕ หญ้าคา สระหนองแวง /  /   
๖ หันใหญ่ หนองฝายน้อย /  /   
๗ โนนเหลื่อม หนองฝายน้อย /  /   
๘ หนองห้าง หนองพุก /   / ใช้น้ าบาดาลร่วม 
๙ โนนเหม่น หนองฝายน้อย /  /   
๑๐ หันใหญ่แม่เอีย หนองฝายน้อย /  /   
๑๑ ชาดอ านวย ใช้ร่วมกับ ม.๑ /  /   
 
 ๘.๒) ป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าไม้เป็นป่าขนาดเล็กในพ้ืนที่สาธารณะ ป่าชุมชนส่วนใหญ่ปลูกต้นยูคา
ลิปตัส การอนุรักษ์หรือปลูกต้นไม้ทดแทนยังมีไม่มาก 
 
 ๘.๓) ภูเขา 
 ไม่มี 
 



๑๒ 
 ๘.๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
 โคกทับบาสาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ การ
ออกก าลังกาย ในอนาคตมีแผนงานที่จะจัดให้มีสวนสุขภาพประจ าต าบล/เป็นพ้ืนที่ฟ้ืนฟูป่า และการอนุรักษ์
พันธุ์พืช 
    
(๙) อ่ืน ๆ 
 ๙.๑) ข้อมูลด้านการเกษตร 

 
หมู่ที่ 

 
บ้าน 

ประเภทของการเกษตร ผลผลิต 
เฉลี่ย 
ก.ก./ไร่                

ต้นทุน
การ 
ผลิต
เฉลี่ย 
บาท/ไร่ 

ราคา
ขาย 
โดยเฉลี่ย 
(บาท/
ไร่) 

ท านา 
(ครัวเรือน) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน) 

ท าสวน 
(ครัวเรือน) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ครัวเรือน) 

๑ ชาด ๑๔๙ - - ๑๐ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๒ ต าแย ๑๖๗ - - ๘ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๓ ทับบา ๑๖๐ - - ๔ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๔ ท่าหลวง ๙๘ - - ๒ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๕ หญ้าคา ๒๑๐ - - ๒๕ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๖ หันใหญ่ ๑๔๐ ๒ - ๑๕ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๗ โนนเหลื่อม ๔๑ ๒ - ๕ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๘ หนองห้าง ๘๐ ๑ - ๑๐ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๙ โนนเหม่น ๕๕ - - ๙ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๑๐ หันใหญ่แม่

เอีย 
๑๒๐ - - ๑๐ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๑๑ ชาดอ านวย ๑๘๖ - - ๕ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
รวม ๑,๔๐๖ ๕ ๐ ๑๐๓ ๔๕๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

๑.  วิสัยทัศน์  
 “วิสัยทัศน์” การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ก าหนดนโยบายและการบริหารงานโดยมีเจตคติที่จะบริหารงาน
ให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง บรรลุวิสัยทัศน์ ในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพลเป็นไปตามภารกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ทั้งนี้ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ดังนี้ 
 “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความพอเพียง 
พัฒนา พ่ึงพาตนเอง อย่างยั่งยืน” 
  
๒. พันธกิจ  
 ๑) พัฒนาสังคมให้มีส่วนร่วม จัดบริการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีในด้านการศึกษา การ
สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒) ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกกลุ่ม
อายุ 
 ๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยน าเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนด าเนิน
ชีวิต สามารถพ่ึงพอตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
 ๕) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 ๖) ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
๓. จุดมุ่งหมายเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา 
 ๑) ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒) ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกกลุ่มวัย 
 ๓) พัฒนาบริการสาธารณะ บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 ๔) จัดระบบการบริหารจัดการน้ าระดับต าบล ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 ๖) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อ านวยความสะดวก ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการประชาชนรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
๔. แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    ๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 



๑๔ 

    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    ๒. พัฒนาแหล่งน้ า 
    ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
    ๒. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา ๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๒. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
    ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา ๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
    ๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 
 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล
โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมายของการพัฒนาบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า และระบบจัดการน้ า ให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และเตรียมความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนสู่อาเซียน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
  ๑.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ระบบน้ าประปา ให้มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับผู้อุปโภค 
บริโภค ครอบคลุมทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน 
  ๑.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมหมู่บ้าน ให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามความจ าเป็น 
  ๑.๓) ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ตามสภาพพ้ืนที่ 
ครอบคลุมและทั่วถึง 



๑๕ 

  ๑.๔) ขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ าสาธารณะ ฝายกั้นน้ า ส าหรับเก็บน้ าท าระบบ
ประปาหมู่บ้านและการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง 
 
 ๒) นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 เป้าหมายของการพัฒนาด้านสังคม เป็นการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ด้านการศึกษา เน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า พัฒนาร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัยอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ด้านการสาธารณสุขเน้นการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้น าหมู่บ้านกลุ่มต่าง ๆ การบริการเชิงรุกเรื่องการดูแลสุขภาพ 
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เน้นคนในสังคมหมู่บ้านต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน เน้นพัฒนา
ครอบคลุมใน ๖ มิติ คือ ศีลธรรม การด ารงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพ และนันทนาการ ด้านการสังคม
สงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาระบบการจ่ายเงินเพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเหมาะสม โดยมี
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๒.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่มาตรฐาน 
   ๒.๑.๒) ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อม
ในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
   ๒.๑.๓) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีฐานะ
ยากจน 
   ๒.๑.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกแห่ง 
   ๒.๑.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชน และ
ประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน 
   ๒.๑.๖) ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนได้มีส่วนในการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   ๒.๒.๑) พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมู่บ้าน 
   ๒.๒.๒) พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน/หมู่บ้าน 
   ๒.๒.๓) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) สนับสนุน
งบประมาณด าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละหมู่บ้านๆ ละสามหมื่นบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดด้านองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ๑๔ ด้าน และด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชน 
   ๒.๒.๔) จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
  ๒.๓) แนวทางพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒.๓.๑) วางแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันให้ชัดเจนการปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ การสื่อสาร การประสานงานให้เกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ 



๑๖ 

   ๒.๓.๒) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อส.ตร. คณะกรรมการหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินชั้นต้น 
ให้มีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ 
   ๒.๓.๓) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าเวรยามหมู่บ้าน ภายใต้แผนสร้างพลังสังคม และ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ยึดหลักการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพ่ือนมนุษย์ อยากเห็นคนผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้
ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน เร่งสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าพระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ “คนไทยทุกคน ต้องผนึกก าลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนใน
ครอบครัวก่อน คนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตามให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิต
และผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ ท าไม่ปล่อยให้ลูกหลานติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่าน
ต้องให้เวลา และก าลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยาเพ่ือให้เขากลับคืนมาเป็นที่มีคุณภาพของสังคมและเป็น
ก าลังของครอบครัวต่อไป...” 
  ๒.๔) แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
   ๒.๔.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
   ๒.๔.๒) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ขึ้นตามความเหมาะสม 
   ๒.๔.๓) จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชมรม/
กลุ่มออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการอย่างเหมาะสม 
   ๒.๔.๔) จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส าหรับ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการเป็นตัวน า 
  ๒.๕) แนวทางการพัฒนาเด็กเยาวชน 
   ๒.๕.๑) พัฒนาเด็กเยาวชนภายใต้ “การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิด
ภูมิคุ้มกัน” เน้นพัฒนาครอบคลุมใน ๖ มิติ คือ ศีลธรรม การด ารงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและนันทนาการ 
   ๒.๕.๒) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรมและ
มีจิตส านึกสาธารณะ 
   ๒.๕.๓) จัดค่ายกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน เหมาะสมกับเพศ วัยของเด็ก
และเยาวชน 
  ๒.๖) แนวทางการสังคมสงเคราะห์ 
   ๒.๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้มีมาตรฐานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบลเมืองพล ให้ประชาชนอย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี ให้ความอยู่
ดีมีสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและให้การช่วยเหลือเผื่อแผ่ถึงผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น 
   ๒.๖.๒) พัฒนาระบบการจ่ายเงินเพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเหมาะสม 
   ๒.๖.๓) ด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดหาอุปกรณ์
ส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือตามความเหมาะสม จัดให้มี
เวทีแสดงออก ทัศนศึกษานอกพ้ืนที่ จัดบริการสาธารณสุขให้ได้เข้าถึง 
 
 
 



๑๗ 

 ๓) นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ใน ๔ ปี ข้างหน้า 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง โดยน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริไปปรับใช้ตามแนวทาง ดังนี้ 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนท าปุ๋ยหมักชีวภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดท าศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ท าแปลงเกษตรสาธิตเพ่ือการเรียนสร้างแรงบันดาลใจ สร้างตลาดชุมชนเพ่ือ
รองรับและจ าหน่ายผลผลิตจากชุมชน แบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
  ๒) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
  ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการด าเนินการด้านการเกษตร ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และภูมิสังคม 
  ๔) สร้างงานและอาชีพให้กับประชาชน/กลุ่มอาชีพ ควบคู่กับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางแก้ปัญหาเชื่อมโยงในทุกมิติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตใน
ระดับต้นน้ า (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ า (การแปรรูป) และระดับปลายน้ า (การตลาด) 

 ๔) นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายของการพัฒนาคือ จัดการให้เป็นต าบลน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ มีล าคลองใสสะอาด ชุมชน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร
เอกชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มี 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ า
เสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ๕) นโยบายด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 การบริหารจัดการ เป็นการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๑) จะด าเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นหน่วยที่บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๒) ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ท างาน
ให้ทันสมัย โปร่งใส สื่อสารได้รวดเร็ว 
  ๕.๓) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนากิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็น
ผู้น าที่มีองค์ความรู้ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
  ๕.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานการเงินการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ด้านการจัดงบประมาณและการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 



๑๘ 
ส่วนที่ ๓  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงานท่ี สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ 
  อนุมัต ิ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได ้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน  
      ด าเนินงาน ด าเนินงาน แล้วเสร็จ  

๑ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพิธีระดับอ าเภอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    มีการจัดงานรัฐพิธ ี
๒ 

โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
๑๑๙,๐๐๐ ๑๗,๗๖๒ ๑๐๑,๒๓๘ ส านักปลดั    ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนาทาง

ร่างกายและจิตใจ 
๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๓๘,๘๓๐ ๕๑๔,๘๖๐ ๑๒๓,๙๗๐ กองการศึกษา    การบริหารจัดการมมีาตรฐาน 
๔ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลเมืองพล ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา    สถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ด าเนินการ 

๕ 
จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

๑,๐๙๓,๖๐๐ ๑,๐๗๗,๙๕๕.๗๒ ๑๕,๖๔๔.๓๘ กองการศึกษา    เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
เพื่อการพัฒนาทางร่างกาย 

๖ 
สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 

๑,๘๐๘,๘๐๐ ๑,๘๐๘,๘๐๐ ๐ กองการศึกษา    เด็กได้รับอาหารกลางวันเพ่ือ
การพัฒนาทางร่างกาย 

๗ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา    สถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ด าเนินการ 

๘ 
ส่งเสริมกิจกรรมงาน สาธารณสุข 

๗๘,๐๐๐ ๗๓,๘๐๐ ๔,๒๐๐ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับบริการด้าน
สาธารณสุข 

๙ 
ป้องกันและรณรงค์ โรคพิษสุนัขบา้ 

๕๐,๐๐๐ ๔๙,๖๐๕ ๓๙๕ ส านักปลดั    สุนัขและแมว ไดร้ับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

๑๐ ป้องกันและควบคุม โรคเอดส ์ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลดั    สถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑ โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๕๔๒,๐๐๐ ๔๙๓,๖๐๕ ๔๘,๓๙๕ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
๑๒ 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน 
๙๐,๐๐๐ ๘๙,๙๘๐ ๒๐ กองการศึกษา    ประชาชนมีวัสดุกีฬา เพื่อ

พัฒนาด้านร่างกาย 
๑๓ 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิต าบล เมืองพล 
๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๘๑๙ ๑๘๑ กองการศึกษา    ประชาชนมีจิตส านึก และใช้

เวลาว่างเป็นประโยชน ์



๑๙ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงานท่ี สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ 
  อนุมัต ิ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได ้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน  
      ด าเนินงาน ด าเนินงาน แล้วเสร็จ  

๑๔ โครงการสืบสาน ประเพณีบุญกุม้ข้าว ใหญ่อ าเภอพล ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา    สถานการณ์โควิดจึงไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๕ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ๘,๑๐๔,๒๐๐ ๘,๑๐๓,๖๐๐ ๖๐๐ ส านักปลดั    ผู้สูงอายุมเีงินส าหรับการยัง
ชีพ 

๑๖ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ๒,๒๘๑,๙๐๐ ๒,๒๘๑,๖๐๐ ๓๐๐ ส านักปลดั    คนพิการมีเงินส าหรับการยังชีพ 
๑๗ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส ์ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ผู้ป่วยเอดส์มเีงินส าหรบัยังชีพ 
๑๘ สมทบเงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต. เมืองพล ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    บุคลากรไดร้ับสวสัดิการ 
๑๙ จ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมฯและ กองทุนเงินทดแทน ๑๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๒๘ ๔๔,๙๗๒ ส านักปลดั    บุคลากรไดร้ับสวสัดิการ 
๒๐ การใช้จ่ายเงินส ารอง จ่าย ๓๓๔,๖๒๙ ๓๒๓,๒๘๖ ๑๑,๓๔๓ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
๒๑ จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๔๐๑,๑๖๒ ๔๐๑,๑๖๒ ๐ ส านักปลดั    บุคลากรไดร้ับสวสัดิการ 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงานท่ี สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ 
  อนุมัต ิ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได ้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน  
      ด าเนินงาน ด าเนินงาน แล้วเสร็จ  

๒๒ การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือ 
๒๓ ป้องกันและลดอุบตัิเหตุจราจรช่วงเทศกาล ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๘๕๐ ๑๕๐ ส านักปลดั    อัตราการเกิดอุบัตเิหตลุดลง 
๒๔ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘๐,๐๐๐ ๗๑,๗๗๐ ๘,๒๓๐ ส านักปลดั    ไม่มีการสญูเสียทรัพยส์ิน 
๒๕ ฝึกอบรมทบทวนหรือจดัตั้ง ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลดั    สถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ด าเนินการ 

๒๖ จ้างเหมาบริการบุคคล ประจ ารถน้ า อเนกประสงค ์ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
๒๗ อุดหนุนงบประมาณ ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยา

เสพติด จังหวัดขอนแก่น 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ประชาชนอยู่ดี มีสุข 



๒๐ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงานท่ี สถานการณ์ด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ 
  อนุมัต ิ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได ้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน  
      ด าเนินงาน ด าเนินงาน แล้วเสร็จ  

๒๘ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพตดิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ประชาชนอยู่ดี มีสุข 
๒๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อ.พล ๕๐๑,๘๐๐ ๕๐๐,๖๕๙.๓๙ ๑,๑๔๐.๖๑ ส านักปลดั    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
๓๐ ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านต าแย- ทับ

บา) 
๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

๓๑ ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญแ่ม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้าน 
ต าแย-หันใหญ่แม่เอีย) 

๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

๓๒ ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้าวดั บ้านชาด หมู่ที่ 1 ๓๑๐,๐๐๐ ๓๐๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
๓๓ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายบ้านหญ้าคา- ห้วย

แอก) 
๓๓๙,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนน
เหลื่อม ถึงบ้านหนองห้าง) 

๔๒๙,๐๐๐ ๔๒๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

๓๕ ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านนาย
ถ้วน อุไรพัน) 

๔๖๓,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กองช่าง    ประชาชนไดร้ับความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงานท่ี สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ 
  อนุมัต ิ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได ้ อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน  
      ด าเนินงาน ด าเนินงาน แล้วเสร็จ  

๓๖ การพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองพล ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลดั    สถานการณ์โควิด จึงไม่ได้ด าเนินการ 

๓๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ๔๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐ ๓๕,๑๐๐ ส านักปลดั    บุคลากรได้รับการพัฒนา 

๓๘ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อบต. เมืองพล ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ส านักปลดั    ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

๓๙ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ระดับอ าเภอ 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๐ ส านักปลดั    ประชาชนได้รับความสะดวก 

๔๐ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ ส านักปลดั    สถานการณ์โควิด จึงไม่ได้ด าเนินการ 

๔๑ อบต.สัญจรพบประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๙,๙๘๒ ๑๘ ส านักปลดั     

๔๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น อบต.
เมืองพล 

๕๙๐ ๐ ๕๙๐ ส านักปลดั    กกต.ไม่ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 

๔๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคญัของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลดั    สถานการณ์โควิด จึงไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  ๔๓  โครงการ ๑๙,๓๓๕,๕๑๑ ๑๕,๗๕๖,๐๒๕.๐๑ ๕๗๙,๔๘๖.๙๙  ๘ ๐ ๓๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔  ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 ปัญหา  อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยรวมถึงเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันการระบารดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีค าสั่ง และประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อของจังหวัดขอนแก่น มีผลติ่การด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ที่มี
ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก  หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้  ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
เป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก็ได้ด าเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโอนเพ่ิม-ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงได้มี
การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน  การด าเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ  ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และการด าเนินงานเป็นไปยางมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า โปร่งใส  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เมืองพลทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


