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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน

ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกีลไกใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548,แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2561ข้อ 30(5) ก าหนดให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอ่สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

         บัดนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

2563เสร็จเรียบร้อยแลว้  

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

(นายไพบูลย์  ค าศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 



 

 

 

 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย เป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและวิสยัทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงน้อยคือ 
“พัฒนางานบริการสูค่วามเป็นเลิศ สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง"   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพรวกเราชาว อบต.เมืองน้อย ได้ทุ่มเททัง้

ความรู้ความสามารถ เพ่ือที่จะพัฒนาต าบลเมืองน้อยของเราให้มคีวามกา้วหน้า อกีทั้งการ

สร้างประโยชน์และความสุขใหเ้กิดขึ้นกับพี่นอ้ยประชาชนอยา่งยั่งยืน 

    พวกเราชาว อบต.เมืองน้อยไดร้่วมกันพัฒนาต าบลของเราให้กา้วไปสูร่ะดับอ าเภอ

จังหวัดและระดับประเทศเพ่ือจุดมั่งหมายที่ส าคัญคือการสร้างสังคมของเราให้มคีวามน่าอยู่ 

ประชาชนมีคุณธรรมที่ดี และน าปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพัฒนาด ารงชพี

อย่างย่ังยืน 

ดว้ยความรักและเคารพเสมอ 

  
 (นายไพบูลย์  ค าศรี) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 

 

 

 

สาส์นนายก 



ตราสัญลักษณข์ององค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 

รูปลักษณ ์ สว่นกลางของวงกลมเป็นรูปปราสาท  ดา้นลา่งของปราสาทจะเป็นรูปแมน่้ าที่

แสดงถึงสัญลักษณ์ของหนองน้ ารูปด้านข้างปราสาทเป็นรูปต้นหอมกับพรกิ  ที่แสดงถงึ

สัญลักษณ์ของพืชเศรษฐกิจของต าบลเมืองน้อยขอบวงนอกด้านบนเป็นช่ือองค์การบรหิารส่วน

ต าบลเมืองน้อย  ดา้นข้างเป็นดอกล าดวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไมป้ระจ าจังหวัดศรีสะเกษ

ขอบดา้นลา่งเป็นซึ่งอ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และตราเคร่ืองหมายมเีสน้ผ่าศูนย ์

กลางไมเ่กิน ๕ เซนติเมตร 

ความหมาย ปราสาทที่อยูก่ึ่งกลางของวงกลมเป็นปราสาทที่ใช้เป็นตัวแทนหมูบ่า้นในต าบล

เมืองน้อย  สายของแม่น้ าแสดงถึงหนองน้ าส าคัญ ๆในต าบลเมืองน้อย  เช่นหนองน้ ากระสุนที่

หอ้มล้อมบ้านเมืองน้อยยามเกิดอันตรายต่าง ๆในอดีต เช่น ศึกชงินางเจียงใด  ซึ่งเป็นธดิาของ

เจ้าเมยีงเซซ้วน  จึงเกดิศกึขึน้ระหวา่งเจ้าเมืองเซซ้วนกับเท้าอนิทะสะเกษท้าวทะสะเกษ จึงได้

สั่งให้ทหารขุดหนองขึ้น  เพ่ือเป็นที่หลบหลุม  จึงไดก้ลายเป็นหนองกระสุนตราบเท่าทกุวันนี้  

ต้นหอมกับพรกิแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของต าบลเมืองน้อย 

วิสัยทัศน ์ของอบต.เมืองน้อย  

    "พัฒนางานบริการสูค่วามเป็นเลศิ สร้างสังคมใหน้่าอยู ่คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง" 

 

 



1 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์ดา้น

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

2.ด้านการเศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 

2สง่เสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แผนงานการเกษตร 

กองช่าง อบต.เมอืง

นอ้ย/อบจ.ศก/

จังหวัด 

ส านักงานปลัด/

กองคลัง/กอง

การศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 

 

1. แผนงานการเกษตร 

2.  แผนงานการพาณิชย ์

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงน้อย 

กองช่าง/กอง

การศึกษา/กลอง

คลัง 

3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และการสาธารณสุข 

 

1.ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

2.ด้านบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

1.แผนงานสาธารณสุข 

2..สังคมสงเคราะห ์

3.แผนงานรักษาความสงบ 

4.สร้างความเข็มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงน้อย 

กองช่าง/กอง

การศึกษา/กลอง

คลัง 

4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา

และวัฒธรรม 

1.ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

2.ด้านบริหารงาน

ท่ัวไป 

1.การศึกษา 

2.การศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ 

กองการศึกษา

อบต.เมอืงน้อย 

ส านักงานปลัด/

กองคลัง/กองช่าง 

5. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 

2. ด้านการบริหารงาน

ท่ัวไป 

1. แผนงานการเกษตร 

 

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงน้อย 

กองช่าง/กอง

การศึกษา/กลอง

คลัง 

6. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

องคก์ร 

1.บริหารงานท่ัวไป 

2.ด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม 

3. งบกลาง 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. .แผนงานงบกลาง 

3.สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ทุกส่วน/กองใน 

อบต.เมอืงน้อย 

หนว่ยงานภาครัฐ 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์       



1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)(เฉพาะปี 2563) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน - - - - 47 11,949,100 - - - - 

2.การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ - - - - 12 1,365,000 - - - - 

3.การพัฒนาด้านสังคมและการ

สาธารณสุข 

- - - - 24 9,441,000 - - - - 

4.การพัฒนาด้านการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- - - - 36 6,516,460 - - - - 

5.การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

- - - - 7 127,000 - - - - 

6.การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

องค์กร 

- - - - 11 800,000 - - - - 

รวม     137 30,198,560 - - - - 

 

 

 



 

2. จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน    98    โครงการ งบประมาณ 18,679,380บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 3,031,043 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 630,000 

3.การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 11 607,120 

4.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 25 3,394,287 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 35 10,986,930 

รวม 98 18,679,380 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ 

(61โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเปน็ร้อยละของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

137 30,198,560 

44.53 62.24 2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

98 18,679,380 

3 สามารถด าเนินการได ้ 61 18,712,872.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.เมืองน้อย มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลง

นามในสัญญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงนิ 3,389,168 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงนิ 

3,293,662 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ยูทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 14 2,871,059.86 14 2,871,059.86 

ยูทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 2 28,730.00 2 28,730.00 

ยุทธศาสตร์การัพฒนาด้านสงัคมและการสาธารณสุข 4 323,122.60 4 323,122.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวด

ล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการองค์กร 4 70,750.00 4 70,750.00 

รวม 24 3,293,662.46 24 3,293,662.46 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 

อบต.เมืองน้อย กันทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านว

น 

โครงก

าร 

งบประมาณ 

จ าน

วน 

โคร

งกา

ร 

งบประมาณ 

จ าน

วน 

โคร

งกา

ร 

งบประมาณ 

1.ยูทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
72 173,436,500.00 14 2,912,561.00 14 2,871,059.86 14 2,871,059.86 

2.ยูทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 
13 1,465,000.00 2 55,000.00 2 28,730.00 2 28,730.00 

3.ยุทธศาสตร์การัพฒนาด้าน

สังคมและการสาธารณสุข 
24 9,441,000.00 9 360,000.00 4 323,122.60 4 323,122.60 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

36 6,516,460.00 7 0.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ

งแวดล้อม 

7 127,000.00 1 0.00 
    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการองค์กร 
12 4,800,000.00 5 86,607.00 4 70,750.00 4 70,750.00 

รวม 164 195,785,960.00 38 3,414,168.00 24 3,293,662.46 24 3,293,662.46 

 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

-งบประมาณส าหรับการด าเนินการมีรายได้เข้ามาไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ท าให้การด าเนินโครงการต่างๆที่ไว้ไว้

บางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 

-เห็นควรใหก้ าหนดแผนงานโครงการที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณที่ลว่งมาแล้วเพื่อให้

สามารถด าเนินการได้ 



ผลส าฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

-ผลส าฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการนั้นถอืว่าด าเนินได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 


