
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รอบเดือน ตุลาคม ถึง เมษายน) 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองเพีย จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการอบต.เมืองเพีย ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองเพีย  
    "ยึดหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพฃีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บานเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอยา่งสมดลุและยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เมืองเพีย  
    1พัฒนาระบบการจดัการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครอืข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน  
    2พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน  
    3พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้เข็มแข็งได้  
    4พัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุขกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนรรมและจารีตประเพณี  
    5พัฒนาเครือข่าย ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ  
    6ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    7ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพฒันาท้องถิ่นทุกขั้นตอน  
    8พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมดลุและเกดิประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เมืองเพียได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
    ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
        1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
        1. แผนงานการเกษตร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
        2. แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
        4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
        5. แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา  



        6. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        7. แผนงานงบกลาง 
ง. การวางแผน 
    อบต.เมืองเพีย ได้จัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.เมืองเพีย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

27 4,315,900 124 55,696,700 161 76,667,800 199 90,480,000 173 79,050,000 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0.00 1 100,000 1 100,000 18 1,290,000 19 1,340,000 

ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

0 0.00 14 3,125,000 22 8,515,000 29 9,435,000 29 9,385,000 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

0 0.00 5 350,000 6 690,000 9 2,150,000 9 750,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

0 0.00 41 27,049,200 62 29,802,720 68 30,392,720 66 30,062,720 

รวม 27 4,315,900 185 86,320,900 252 115,775,520 323 133,747,720 296 
120,587,72

0 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เมืองเพีย ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 35 
โครงการ งบประมาณ 3,309,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 16 2,450,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 7 0.00 

ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 7 510,800.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  - - 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 5 348,800.00 

รวม 35 3,309,600.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.เมืองเพีย มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้านที่ 8 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาด 4.00 
x300x0.15 ม. จาก
ถนนข้าง อบต.
เมืองเพียไปถึงสี่แยก
ดอนปู่ตา 

2.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ม.9 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

3.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
ม.12 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อท าการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร ม.
12 

เส้นจากหนองสระเริง 
ไปถึง นานายโสวตัร 
ดอกเข็ม ขนาด
3x1200x0.10 ม 

4.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านเมือง
เพีย หมู่ที่ 1 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าเสียไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า ท่อ
ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 
บ่อ รวมความยาว 60 
เมตร 

5.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก
บริเวณสามแยก
ศาลากลางบ้าน หมู่
ที่ 1 

300,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลากลางบ้านท่ี
แข็งแรง 

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  

6.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก  

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  



พื้นฐาน 

7.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดู่ใหญ่ 
หมู่ที่ 4  

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

หน้าวัดดู่ใหญ่วณาราม 
ขนาด 4x 90 x0.15 

8.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11  

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

สายข้างวัดโพธิ์ตาก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

9.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 6 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าเสียไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

Ø 0.40 x 400 ม. 

10.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าเสียไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.60 x 
250 ม.  

11.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน 
หมู่ที่ 14 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าเสียไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 x 
200 ม. 

12.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

ไม่มีน้ าเสียท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

หน้าบ้านนายสมพงษ์ 
วรดิษวงษ์ Ø 0.40 x 
200 ม. 

13.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

50,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อมีแหล่งก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเหมาะสม 

1 แห่ง 



และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

14.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 5  

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าเสียไม่ให้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ 
เกษี ถึงถนนสายกลาง 
Ø 0.40 x 40 ม. 

15.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมเททับ
ถนน คสล. ม.7 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาด 4x200x0.15 
ม. เส้นหน้าวัด ถึงบ้าน 
แม่นิด สิงคลบีุตร 

16.  

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ชีกกค้อ ม.
13 

150,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาด 
4.00x260x0.15 ม.  

17.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

อุดหนุนหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินงานทางด้าน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิเช่น
อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอ
บ้านไผ่ อุดหนุน
ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบ้านไผ ่

40,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
มีงบประมาณในการ
ด าเนินงานและเพื่อเป็น
การบูรณาการงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ใน
พื้นที ่

อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อด าเนินกิจกรรม
ทางด้านต่าง เกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

18.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรม 
อปพร.ใหม่รวมทั้ง
การฝึกอบรม
ทบทวน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ฝึกและเสริมสร้าง
ทักษะในการป้องกัน
ภัยให้กับ อปพร.ใหม่ 
รวมทั้งการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

อปพร. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 
? 14 จ านวนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 2 ของ
ประชากรทั้งหมด 

19.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนนา่อยู ่

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
อุทกภัย สาธารณภยั 
ปัญหาอาชญากรรม
,ปัญหาภยัแล้งใน
พื้นที ่

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั - 
เพื่อฟ้ืนฟู บูรณะ สิ่ง
สาธารณะประโยชน์ให้
คืนสู่สภาพเดมิ - เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมใน

- ก่อสร้างท านบดินเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม- ท่อ
เหลี่ยม คสล.ฯลฯ 



พื้นที่ หมู่ที่ 1-14 -
เพื่อรับสถานการณ์
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ทันท่วงที่  

20.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายใน 
ต าบลเมืองเพีย 

200,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
ในพื นท่ี และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
เขตพื้นท่ีต าบลเมือง
เพีย 

21.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดยาเสพ
ติด,  

9,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอัตราการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
,และการติดยาเสพติด
ของเยาวชน 

เยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่ ม.1-14, จัดให้มี
สายตรวจต าบลเมือง
เพีย 

22.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน 

50,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ฝึกและเสริมสร้างให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา และชุมชน 

ฝึกและเสริมสร้างให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา และชุมชน 

23.  
ยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการป้องกัน
และอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่นเทศกาล
สงกราณ์ ปีใหม่ฯลฯ 

191,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลก
อุบัติเหตุทางถนน 

เขตพื้นท่ี หมู่ที่ 1-14 

24.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ริหารท้องถิ่น  

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตอบต 
เมืองเพีย 

25.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอบรม
ข้าราชการพนักงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สมรถนะในงาน
ท างานและคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร
ท้องถิ่น อบต.เมือง
เพีย 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสมรถนะใน
การท างาน 

ภายในต าบลเมืองเพีย 
หมู่ที่ 1 - 14 

26.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู

298,800.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก

๑ครั้ง/ปี คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาพนักงาน 



สังคมที่มี
คุณภาพ 

งานของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
และลูกจ้าง 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างเ ผู้น า 
กรรมการชุมชน อสม.
และประชาชนในเขต 
อบต เมืองเพียและเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ผู้น ากรรมการชุมชน 
อสม.และประชาชนใน
เขตเมืองเพีย 

27.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

50,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นให้เข้าร่วมใน
กิจกรรม สาธารณสุข 
ในรูปแบบการบณูการ
งานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
ๆ เพื่อด าเนินกิจกรรม
ทางด้านสาธารณสุข
เช่น - ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

28.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อท าความเข้าใจกับ
นักรียนและผู้ปกครอง 
ในการเปิดภาคเรยีน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

29.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการธนาคาร
ขยะ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะ 

ภายในต าบลเมืองเพีย 
หมู่ที่ 1 - 14 

30.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการอบรม
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

31.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการอบรม
กฎหมายแก่
ประชาชนท่ัวไป 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

32.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจดัท าศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศกองช่าง 
กองคลัง ส านักปลัด 
กองการศึกษา อบต.
เมอืงเพีย 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน และรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ
สามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 



33.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยขั้น
พื้นฐาน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

34.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
ติดตามและ 
ประเมินผล 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพ ของ
คณะกรรมการ ทั้งสาม
ชุด 

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  

35.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจดัท าศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศกองช่าง 
กองคลัง ส านักปลัด 
กองการศึกษา อบต.
เมืองเพีย 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน และรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ
สามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

ให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่
ที่ 1-14 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.เมืองเพีย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 20 โครงการ จ านวนเงิน 3,149,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ จ านวนเงิน 
3,117,891 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 2,388,500.00 15 2,388,500.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
    

ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 3 399,756.00 3 399,756.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2 329,635.00 2 329,635.00 

รวม 20 3,117,891.00 20 3,117,891.00 

   
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.เมืองเพีย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านที่ 
8 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

2.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ม.
9 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

3.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านขาม
เรียน หมู่ที ่12 

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

4.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
เมืองเพีย หมู่ที่ 1 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

5.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก
บริเวณสามแยก
ศาลากลางบ้าน 
บ้านเมืองเพีย หมู่
ที่ 1 

300,000.00 294,000.00 294,000.00 6,000.00 

6.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
3 

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

7.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดู่
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

8.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
11 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 



9.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 6 

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

10.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

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

11.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน 
หมู่ที่ 14 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

12.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

13.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 5 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

14.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านชีกก
ค้อ หมู่ที ่7 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

15.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ชีกกค้อ 
ม.13 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร ์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการติดตั้ง
กล้อง CCTV 
ภายใน ต าบล
เมืองเพีย 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร ์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดยา
เสพติด 

9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร ์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง

191,400.00 190,356.00 190,356.00 1,044.00 



เทศกาล 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และผู้น ากลุ่ม
องค์กรในชุมชน 

298,800.00 298,800.00 298,800.00 0.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

50,000.00 30,835.00 30,835.00 19,165.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เมืองเพีย บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

199 
90,480,0

00.00 
16 

2,450,0
00.00 

15 
2,388,5

00.00 
15 

2,388,5
00.00 

2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

18 
1,290,00

0.00 
7 0.00 

    

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

29 
9,435,00

0.00 
7 

510,800
.00 

3 
399,756

.00 
3 

399,756
.00 

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

9 
2,150,00

0.00 
- - 

    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมที่มี
คุณภาพ 

68 
30,392,7

20.00 
5 

348,800
.00 

2 
329,635

.00 
2 

329,635
.00 

รวม 323 133,747, 35 3,309,6 20 3,117,8 20 3,117,8



720.00 00.00 91.00 91.00 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เมืองเพีย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้บัความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 


