
                                                             
 

     รายงานผลการด าเนินงาน 
       รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตุลาคม 2564- มีนาคม2565) 

 
           
 
 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
                              อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 



 
ประกาศ อบต.สีชมพ ู

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผ้ับริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อบต.สีชมพู จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.สีชมพู ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สีชมพ ู
    "" 
ข. พันธกิจ ของอบต.สีชมพ ู
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สีชมพูได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปญัหาความยากจน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

ง. การวางแผน 
    อบต.สีชมพู ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ในระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 



    อบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

184 111,925,000.00 185 112,025,000.01 189 113,125,000.02 189 113,125,000.01 189 157,675,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

11 610,000.00 118 29,663,480.00 118 29,663,480.00 118 29,753,480.00 118 28,988,480.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
แกไ้ขปัญหาความ
ยากจน 

146 80,040,000.00 149 80,110,000.00 150 80,610,000.00 150 80,610,000.00 150 80,610,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการจดัการ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 

รวม 408 211,934,000.00 519 241,157,480.01 524 242,757,480.02 524 242,847,480.01 524 286,632,480.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณ 8,092,170 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 2 70,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 4 5,282,170.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาแกไ้ขปัญหาความยากจน 2 2,430,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 10,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 1 300,000.00 

รวม 10 8,092,170.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สีชมพู มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
แกไ้ขปัญหาความยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผูย้ากจน 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ และ ผูไ้ร้ท่ีพ่ึง 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างงาน สร้าง รายไดใ้ห้กบัผูย้าก 
จน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ และผูไ้ร้ท่ี
พ่ึง 

ประชาชนในเขตต าบลสี ชมพู 
หมู่ท่ี ๑-๑๓ 

2. 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
แกไ้ขปัญหาความยากจน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง
การเกษตร หมู่ท่ี ๑-๑๓ 

2,400,000.00 
ส านกั/กองช่าง, ส านกัช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง
การเกษตร หมู่ท่ี ๑-๑๓ 

3. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต.สีชมพู 

807,850.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพอนามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรงตามเกณฑม์าตรฐาน 

เดก็เลก็ก่อน วยัเรียนมีสุข ภาพ
และพฒั นาการท่ีสม บูรณ์สมวยั 



4. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.สี
ชมพู 

1,491,440.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพอนามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรงตามเกณฑม์าตรฐาน 

เดก็นกัเรียนทุกคนได ้ด่ืมนมทุก
วนัท่ีมีคุณภาพ 

5. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้นห้วยสายหนงั 

1,491,440.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพอนามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรงเจริญเติบโตตามวยั 

เดก็นกัเรียนทุกคนได ้ด่ืมนมทุก
วนัท่ีมีคุณภาพ 

6. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคน
และสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับ รร.สพฐ ในเขตบริการ อบต.
สีชมพูจ านวน ๕ โรงเรียน 

1,491,440.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพอนามยัท่ี
สมบูณณ์แขง็แรงตามเกณฑม์าตรฐาน 

เดก้นกัเรียนทุกคนไดด่ื้มนมทุก
วนัท่ีมีคุณภาพ 

7. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นก าลงัหลกัใน การป้องกนั
หมู่บา้น โดยการอบรมเพ่ิม ความรู้
และความสา มารถของ อปพร. 

อาสาสมคัรป้องกนั ภยัฝ่ายพล
เรือนได ้รับการอบรมเพ่ิม 
ความรู้และความสา มารถ 

8. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุช่วง
เทศกาล 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนและ ผูส้ญัจรไป-มา 
ตาม ถนนสายหลกัมีความ ปลอดภยั 

ตั้งจุดให้บริการประ ชาชน
ในช่วงเทศ กาล 

9. 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กบั ชุมชน ปลูกป่าภายในชุมชน 

10. 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัการเลือกตั้งผูบ้ริหารและ
สมาชิก อบต.สีชมพู 

300,000.00 
ส านกั/กองช่าง, ส านกัช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การเลือกตั้งผู ้บริหารและ
สมาชิก อบต.เป็นไปดว้ยความ สุจริต 
ยติุธรรม 

จดัการเลือกตั้งผู ้บริหารและ
สมาชิก อบต. สีชมพู 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.สีชมพู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา 
รวม 7 โครงการ จ านวนเงิน 8,032,170 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 2,532,830 ล้านบาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 1 9,900.00 1 9,900.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 4 2,974,250.64 4 2,001,599.04 

ยทุธศาสตร์การพฒันาแกไ้ขปัญหาความยากจน 1 299,603.00 1 299,603.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 1 224,328.00 1 221,728.00 

รวม 7 3,508,081.64 7 2,532,830.04 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สีชมพู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอชุมแพ 

2,400,000.00 299,603.00 299,603.00 2,100,397.00 

2. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

807,850.00 403,410.00 403,410.00 404,440.00 

3. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

วสัดุงานบา้นงานครัว 1,491,440.00 856,946.88 532,729.68 634,493.12 

4. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

วสัดุงานบา้นงานครัว 1,491,440.00 856,946.88 532,729.68 634,493.12 



5. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

วสัดุงานบา้นงานครัว 1,491,440.00 856,946.88 532,729.68 634,493.12 

6. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

ค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาล 

50,000.00 9,900.00 9,900.00 40,100.00 

7. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

- ค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จดัการเลือกตั้งผูบ้ริหารและ
สมาชิกอบต. 

300,000.00 224,328.00 221,728.00 75,672.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.สีชมพู สชีมพู จ.ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 189 
157,675,000.0

0 
2 70,000.00 1 9,900.00 1 9,900.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 118 28,988,480.00 4 
5,282,170.0

0 
4 

2,974,250.6

4 
4 

2,001,599.0

4 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาแกไ้ขปัญหาความยากจน 150 80,610,000.00 2 
2,430,000.0

0 
1 299,603.00 1 299,603.00 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

39 15,568,000.00 1 10,000.00     

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 28 3,791,000.00 1 300,000.00 1 224,328.00 1 221,728.00 

รวม 524 
286,632,480.0

0 
10 

8,092,170.0

0 
7 

3,508,081.6

4 
7 

2,532,830.0

4 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.สีชมพู ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ 
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 



    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สีชมพูทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 
 
 
                                                                     นายกอบต. อบต.สีชมพ ู
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


