
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.เมืองพล จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกำกับการบริหารจัดการอบต.เมืองพล ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  
      "องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้ความพอเพียง พัฒนาพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน" 
   พันธกิจ  
      1. พัฒนาสังคมจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 
      2. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทุกกลุ่มอายุ 
      3. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพื ้นที ่ มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ 
      4. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยืน 
      5. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
      6. ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เมืองพลได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
      การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
      การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
      การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



    
 
  การวางแผน 
      อบต.เมืองพล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 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 47 โครงการ งบประมาณ 19,004,251 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 25 15,823,861.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 14 3,068,800.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 1 10,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื - - 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 7 101,590.00 

รวม 47 19,004,251.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองพล มีดังนี้ 

  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 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 18,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสร้างให้โอกาสให้ผู้สุงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต,เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของ
ผู้สุงอายุท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้ง 
เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางปัญญาของผู้สุงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์
และยอมรับ 

1. โรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 
แห่ง 2. ผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน 



3. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พล 

538,930.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้เด็กได้รับ ประทานอาหารกลาง วันครบทุกคน 2.
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ต่อเด็ก 3.เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมใน
การจัดการ ศึกษาของชุมชน 4.เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ ปกครองกับเด็ก ครู 5.เพื่อปลูกฝัง คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์
แก่เด็ก 6.เพื่อจัดกิจกรรม ประกันคุณภาพภาย ในศูนย์ฯ 7.
เพื่อให้เด็กเรียนรู้ บริบทชุมชน 

17 กิจกรรม 

4. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลเมืองพล 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการ
สำหรับเด็ก 

1 ครั้ง/ป ี

5. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

1,093,600.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แห่ง 
และโรงเรียน 5 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 100 
คน และโรงเรียน 5 แห่ง 450 
คน (250 วัน, 260 วัน) 

6. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน 

1,808,800.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรยีน 5 แห่ง
ภายในเขตตำบลเมืองพล ประมาณ 450 คน 

200 วัน 

7. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก 

เด็กในตำบลเมืองพล 

8. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

ส่งเสริมกิจกรรมงาน 
สาธารณสุข 

78,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

11 หมู่บ้าน 

9. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

ป้องกันและรณรงค์ โรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตพื้นท่ี 

11 หมู่บ้าน 



10. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

ป้องกันและควบคุม โรค
เอดส์ 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ 

นักเรียนช่วงช้ัน ป.4-ป.6 4 แห่ง 

11. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

บริการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อน
ถึงโรงพยาบาล ของหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองพล 

542,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตตำบลเมืองพลและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

12 เดือน 

12. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้
สุงอายุ ตำบลเมืองพล 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น 
การให้ความรู้เรื่องการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ การออกกำลัง
กาย และสันทนาการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

4 กิจกรรม 

13. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
หมู่บ้าน 

90,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาสำหรับส่งเสริมประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

11 หมู่บ้าน 

14. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

การแข่งขันกีฬาต้าน ยา
เสพติดตำบล เมืองพล 

200,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เล่นกีฬาและออกกำลังกายให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรงอย่างท่ัวถึง 

1 ครั้ง 

15. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

การแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียนตำบล เมืองพล 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการเล่นกีฬาแต่ละ
ประเภท 

1 ครั้ง 

16. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

โครงการสืบสาน ประเพณี
ไหว้พระเจ้า ใหญ่ บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ ต.เมืองพล 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว บ้านชาด หมู่ท่ี 1 ต.เมืองพล 

17. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

โครงการสืบสาน ประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่อำเภอพล 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และกระตุ้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
อำเภอพล โดยประชาชนตำบล 
เมืองพล 



18. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,104,200.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุในเขตตำบลเมืองพล 

19. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,281,900.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง คนพิการในเขตตำบลเมืองพล 

20. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ 18,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลเมือง
พล 

21. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

สมทบเงินกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ อบต. 
เมืองพล 

110,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินกองทุนสปสช.ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้
กรอบแผนของกองทุนฯ 

1 กองทุน 

22. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จ่ายเงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคมฯและ 
กองทุนเงินทดแทน 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินตามระเบียบของสำนักงานประกนัสังคมฯ 12 ครั้ง 

23. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

การใช้จ่ายเงินสำรอง จ่าย 334,269.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

พื้นท่ีตำบลเมืองพล 

24. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

401,162.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง 



25. 
การพัฒนาคน
และสังคมทีมี
คุณภาพ 

การช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าท่ี 

35,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ท่ี
ประสบปัญหาทางสังคม หรือภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ 

ประชาชนในเขตตำบลเมืองพล 

26. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ป้องกันและลด อุบัติเหตุ
จราจรช่วง เทศกาล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีในการขับขี่ 2.เพื่อตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการบริเวณหน้า รพ.สต.เมืองพลในช่วง
เทศกาลสำคัญ 3.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การสุญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

2 ครั้ง 

27. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

80,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในพื้นท่ีตำบล เมืองพล 

365 วัน 

28. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ฝึกอบรมทบทวนหรือ 
จัดต้ัง อปพร. 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ อปพร.ตำบลเมืองพล เผชิญเหตุ 
ป้องกันภัยต่างๆ 

1 ครั้ง 

29. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

จ้างเหมาบริการบุคคล 
ประจำรถน้ำ 
อเนกประสงค์ 

96,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถน้ำอเนกประสงค์สำหรับ 
งานป้องกันภัยฯ 

1 คน 

30. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

อุดหนุนงบประมาณ ตาม
โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด
อำเภอพล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนอำเภอพลในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 ครั้ง 

31. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

อุดหนุนงบประมาณ ตาม
โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายา เสพติด จ.
ขอนแก่น 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนจังหวัดขอนแก่นในการดำนินงานตาม โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 ครั้ง 



32. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ยาเสพติด 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้เรื่องยาเสพติด
และรู้จักป้องกันตนให้มีจิตสำนึกท่ีดี ห่างไกลจากยา เสพติด 

4 โรงเรียน 

33. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.พล 

501,800.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการและได้รับความในการใช้
ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง 

พื้นท่ีตำบลเมืองพล จำนวน 2 
ครั้ง 

34. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้าน
ทับบา หมู่ท่ี 3 (สายบ้าน
ตำแย- ทับบา) 

416,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล.กว้าง 6 ม. 
ยาว 130 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมี พื้นท่ีผิวฯ ไม่น้อยกว่า 
780 ม. 

35. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้าน
หันใหญ่แม่เอีย หมู่ท่ี 10 
(สายบ้าน ตำแย-หันใหญ่
แม่เอีย) 

364,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. กว้างเฉล่ีย 
6 ม. ยาว 90 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อย กว่า 540 ตร.ม.
พร้อมติดต้ังป้ายระหว่าง
ดำเนินการ 1 ป้าย หลังแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย 

36. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ซ่อมสร้างถนน คสล. สาย
หน้าวัด บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

310,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาได้โดยสะดวกขึ้น 
ซ่อมสร้างถนน คสล. สาย หน้า
วัด ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 110 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

37. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หญ้าคา หมู่ท่ี 5 (สายบ้าน
หญ้าคา- ห้วยแอก) 

339,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา 
หมู่ท่ี 5 สายบ้านหญ้าคา-ห้วย
แอก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 



38. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนเหล่ือม หมู่ท่ี 7 (สาย
บ้านโนนเหล่ือม ถึงบ้าน
หนองห้าง) 

429,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
เหล่ือม หมู่ท่ี 7 เส้นบ้านโนน
เหล่ือม-บ้าน หนองห้าง ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. 

39. 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้าน
ชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 
(สายบ้านนายถ้วน อุไร
พัน) 

463,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นายถ้วน อุไรพนั บ้านชาด
อำนวย หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 120 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. 

40. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

การพัฒนาศักยภาพสตรี
ตำบลเมืองพล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองพล ร้อยมาลาและจัด
ดอกไม้ในพิธีการต่างๆ 

1 กลุ่ม 

41. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อจัดอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท. 
2. เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. 
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

42. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
อบต. เมืองพล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 2. เพื่อพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ของ อบต.ให้เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเช่าพื้นเว็บไซต์ 

1 ครั้ง 

43. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ีระดับอำเภอ 

16,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ีระดับอำเภอ ให้บรรลุภารกิจฯ 

ปีละ 1 ครั้ง 



44. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ตำบล 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การทบทวนจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 

11 หมู่บ้าน 

45. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อบต.สัญจรพบประชาชน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อให้บริการ/งานในหน้าท่ีของ อบต.และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการต่างๆ 2.เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชน 3.เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน 

11 หมู่บ้าน 

46. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น อบต.เมืองพล 

590.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองพลและ
ผู้บริหาร อบต. เมืองพล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
คำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง 

47. 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

จำนวน 6 ครั้ง 

  การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.เมืองพล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จำนวนเงิน 
18,948,661 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 18,746,101 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 18 15,663,939.72 18 15,663,939.72 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 12 3,043,279.39 12 3,043,279.39 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื     

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4 38,882.00 4 38,882.00 

รวม 34 18,746,101.11 34 18,746,101.11 



  
   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เมืองพล ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ท่ี 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 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 18,000.00 17,762.00 17,762.00 238.00 

3. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล 
(กองการศึกษาฯ) 

538,930.00 514,860.00 514,860.00 24,070.00 

4. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,093,600.00 1,077,955.72 1,077,955.72 15,644.28 

5. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 

1,808,800.00 1,808,800.00 1,808,800.00 0.00 

6. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานสาธารณสุข (สป.) 

78,000.00 73,800.00 73,800.00 4,200.00 

7. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (สป.) 

50,000.00 49,682.00 49,682.00 318.00 



8. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 

โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล (สป.) 

542,000.00 493,605.00 493,605.00 48,395.00 

9. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ วัสดุกีฬา 90,000.00 89,980.00 89,980.00 20.00 

10. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดประชาชนท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

200,000.00 199,819.00 199,819.00 181.00 

11. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,104,200.00 8,103,600.00 8,103,600.00 600.00 

12. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพความพิการ 2,281,900.00 2,281,600.00 2,281,600.00 300.00 

13. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

14. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

15. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,000.00 55,028.00 55,028.00 44,972.00 

16. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ เงินสำรองจ่าย 334,269.00 323,286.00 323,286.00 10,983.00 

17. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) (ยกเลิก) 

401,162.00 401,162.00 401,162.00 0.00 



18. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ีฯ (สป.) 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

19. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรช่วง
เทศกาล (สป.) 

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150.00 

20. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สป.) 

80,000.00 71,770.00 71,770.00 8,230.00 

21. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อประจำรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

22. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัยหายาเสพติด 
(สป.) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น (สป.) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอพล เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในตำบลเมืองพล 

501,800.00 500,659.39 500,659.39 1,140.61 



25. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทับบา หมู่ท่ี 3 

416,000.00 415,000.00 415,000.00 1,000.00 

26. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หันใหญ่แม่เอีย หมู่ท่ี 10 

364,000.00 363,000.00 363,000.00 1,000.00 

27. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ชาด หมู่ท่ี 1 

310,000.00 309,000.00 309,000.00 1,000.00 

28. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หญ้าคา หมู่ท่ี 5 

339,000.00 338,000.00 338,000.00 1,000.00 

29. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนเหล่ือม หมู่ท่ี 7 

429,000.00 428,000.00 428,000.00 1,000.00 

30. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 

463,000.00 462,000.00 462,000.00 1,000.00 

31. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

40,000.00 4,900.00 4,900.00 35,100.00 

32. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า
พื้นท่ีปรับปรุงเว็บไซต์ 
  

10,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 



33. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

34. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ อบต.พบ
ประชาชนและให้บริการ
นอกสถานท่ี (สป.) 

10,000.00 9,982.00 9,982.00 18.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.เมืองพล พล จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 41 18,234,800.00 25 15,823,861.00 18 15,663,939.72 18 15,663,939.72 

2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 137 95,727,800.00 14 3,068,800.00 12 3,043,279.39 12 3,043,279.39 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 13 500,000.00 1 10,000.00     

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

30 6,205,000.00 - -     

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 18 4,010,000.00 7 101,590.00 4 38,882.00 4 38,882.00 

รวม 239 124,677,600.00 47 19,004,251.00 34 18,746,101.11 34 18,746,101.11 

 



  ผลการดำเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขต
พื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  

  ปัญหา  อุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประเทศไทยรวมถึงเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการ
ระบารดของโรคติดเช้ือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีคำส่ัง และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
ขอนแก่น มีผลต่ิการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็น
จำนวนมาก  หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้  ทำ
ให้ผลการดำเนเนการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลก็ได้
ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

  ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และยังมีสายพันธ์ใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลจึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์   การ
วางแผน  การดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ  ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปยางมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่า โปร่งใส  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเป็ไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 

     ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เมืองพลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  ตุลาคม  2564 

 
 

           (นางสาวสุกัลยา   จิตะพล) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 
 



 
 
 

 


