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ค าน า 
    
 
     รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ  2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561  เพื่อเป็นการ
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ส่วนท้องถิ่น    
     องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561  ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริ หารส่วน
ต าบลเมืองพะไลตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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ส่วนที่  1 
ค าแถลงนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการพฒันาของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 
๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  เป้าหมาย 
  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม
ขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  ด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

          แนวทางการพัฒนา 
  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้เกิดความ
สะดวก  และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
  ๑.  ก่อสร้าง  และปรับปรุง   บ ารุงถนน   ทางน้ า   ท่อระบายน้ า  ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
  ๒.  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ   
  ๓.  บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย 
   เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ  ระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   

๓.  นโยบายการพัฒนาสิง่แวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
  ๒.  การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู ่
  ๓.  การบ าบัดและก าจัดขยะ 

๔.  นโยบายการพัฒนาแหลง่น้ า 
  เป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้ท่ัวถึง  ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
  ๒.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   
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๕.  นโยบายการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 เป้าหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  นันทนาการ  และด้านอื่นๆ  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้  ซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ๓.  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 ๕.  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๖.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.  ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

๖.  นโยบายการพัฒนาการเมืองการบรหิาร 
 เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้องค์กร  เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการจัดการบ้านเมืองท่ีดีของจังหวัดนครราชสีมา  
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  เพิ่มศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 
 ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลทั่วไปขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 
1. ด้านกายภาพ  
  ที่ตั้งของต าบลเมืองพะไล 
  ตามค าบอกเล่าของคนเก่าแก่ท่ีอาศัยในหมู่บ้าน กล่าวว่า ราวปี พ .ศ. ๒๔๖๐ ครอบครัวของนายทน  
จันพินิจ และนางหลง  ใจดี  สองครอบครัวนี้ได้อพยพจากทางใต้  โดยท้ังสองเป็นคนพื้นเมืองของคนโคราช  ได้
เดินทางมาเพื่อแสวงหาท่ีต้ังท ามาหากิน  จนกระท่ังมาพบสระโบราณซึ่งมีน้ าใสสะอาด  รอบสระมีเศษก้อนหิน
กระจัดกระจายและต้นพะไลขึ้นเต็มไปท่ัว  จึงต้ังหลักปักฐานท ามาหากินต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านกล่าวว่าเดิม  
ท่ีแห่งนี้เป็นเมืองเก่าของท้าวก าพร้าซึ่งได้หายสาบสูญไปในบ่อไก่แก้ว  หัวหน้าหมู่บ้านจึงต้ังช่ือบ้านว่า            
“บ้านพะไล”  โดยถือเอาต้นพะไล  ซึ่งเป็นพืชตระกูลว่านชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมากมายในสระนั้นเป็นช่ือของต าบล 
 เมื่อการขยายตัวของหมู่บ้านพะไลกระท่ังเกิดเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น   ก็มีหมู่บ้านหลุบทุ่มและบ้านแดง
น้อยต้ังเป็นหมู่บ้านใหม่ตามมา  ท้ังสามหมู่บ้านได้ใช้บริการเกี่ยวกับการศึกษา  และศาสนาร่วมกับคนรุ่นก่อน  
ซึ่งท้ังสามหมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองต าบลกุดจอก ต่อมาได้แยกตัวขึ้นกับต าบลบัวลายและต าบลหนองหว้า
ตามล าดับ  ครั้งสุดท้ายได้แยกการปกครองขึ้นตรงต่อต าบลเมืองพะไล เมื่อ พ .ศ.  ๒๕๓๐  เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ท าเลท่ีต้ังต าบล  ต าบลเมืองพะไล  ๑  ใน  ๔  ต าบลในเขตอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ต าบล
เมืองพะไล  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลบัวลาย   อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง   
ล าห้วยขี้หนูทางทิศเหนือ  ของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเนิน       
จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕  จดกึ่งกลางทางสาธารณะ
ทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองหว้า  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
กึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตามทาง
สาธารณะสายฝาผนังหนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  
๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือของ
บ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตต าบล  และทางสาธารณะ
สายหนองหว้า-บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  รวมระยะทาง      
ด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  
 ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลบัวลาย   อ าเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางล าห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  ๓๔๑๒๗๗  ไปทางทิศเหนือตามล าห้วยยาง  
และล าห้วยขี้หนูจดบ้านหนองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๙  กิโลเมตร 
 ทิศใต้  ติดกับต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคันนาทาง
ทิศใต้ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลางล าห้วยยางทาง
ทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ กิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเมืองพะไล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน ( Tropical 
monsoon climate) โดยท่ัวไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้ต าบลเมืองพะไลมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเล และมหาสมุทร
เข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท าให้มี
ฝนตกชุมท่ัวไป แบ่งได้ 3 ฤดู ดังนี ้

ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าโปร่งใส อากาศร้อนถึง
ร้อนจัด 

ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและมักท้ิงช่วงเป็นเวลานาน 

ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้ง   

ลักษณะของดิน   
1)  ดินค่อนข้างเป็นทรายท่ีลุ่ม มีเนื้อท่ีประมาณ 13,583 ไร่ หรือร้อยละ 63.43 ของเนื้อท่ี

ต าบลสภาพพื้นท่ีเป็นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คลาดลาดชัน 0 -2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดิน
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  

 2) ดินค่อนข้างเป็นทรายท่ีดอน มีเนื้อที่ประมาณ 1,577 ไร่ หรือร้อยละ 7.36 ของเนื้อท่ีต าบล 
สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2 -5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดี ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า   
 3) ดินทรายจัดท่ีดอน มีเนื้อท่ีประมาณ 4,653 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อท่ีต าบล สภาพ
พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดี ความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า 

 

  ลักษณะของแหล่งน้ า 
   มีเนื้อท่ีประมาณ 431 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของเนื้อท่ีต าบล เขตนี้ก าหนดขึ้นจากแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ โดยแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง หนองดินแดง      
หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว 

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีเนื้อท่ีประมาณ 570 ไร่ หรือร้อยละ 2.66 ของเนื้อท่ีต าบล พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีป่านอกเขตป่า
สงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ พื้นท่ีในเขตป่าเหล่านี้จ านวนมากได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบหรือ
วิธีท่ีไม่เหมาะสม สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงท่ีค่อนข้างราบเรียบ อยู่บริเวณตอนบนและตอนล่างของ
ต าบล กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ บริเวณแนวริมน้ าท่ีสาธารณประโยชน์หรือใกล้แหล่งชุมชน  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง  
   ต าบลเมืองพะไล แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ท้ัง 9 หมู่บ้าน ดังนี้   
  หมู่ท่ี  ๑  บ้านฝาผนัง ผู้ปกครอง  นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
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   หมู่ท่ี  ๒  บ้านแดงน้อย ผู้ปกครอง  นายสุทัศน์  ชุนไธสง  ก านันต าบลเมืองพะไล 
  หมู่ท่ี  ๓  บ้านพะไล ผู้ปกครอง  นายไพวัลย์  ชัยนิคม   ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๔  บ้านหลุบทุ่ม   ผู้ปกครอง  นายเสนาะ  โคกสีนอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๕  บ้านสระน้ าเท่ียง ผู้ปกครอง  นายแสงอารมย์  นามวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๖  บ้านเพ็ดน้อย ผู้ปกครอง  นายเจริญ  แพงค า   ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๗  บ้านหนองเรือ ผู้ปกครอง  ร.ต.ปรีชา  ธงชาย  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๘  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง  นายสิงห์  สาฆ้อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ท่ี  ๙  บ้านหนองแก ผู้ปกครอง  นายชู  หาลิตะวัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

  2.2 เขตการปกครอง  
 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีการด าเนินการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556  
 

  - ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจาก
การเลือกต้ังหมู่บ้านละ  2  คน  ต าบลเมืองพะไล  มีท้ังส้ิน  9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล จ านวน 18 คน ดังนี้ 
  ๑.  นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภา อบต. 
  ๒.  นายทองสุข  การปลูก  รองประธานสภา อบต. 
  ๓.  นายมงคล  มูลแก่น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๑ 
  ๔.  นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๑  
  ๕.  นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๒ 
  ๖.  นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๓ 
  ๗.  นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๓ 
  ๘.  นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๔ 
  ๙.  นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๔ 
  ๑๐. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๕ 
  ๑๑. นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๕ 
  ๑๒. นายถาวร  ศรีซาแอน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๖ 
  ๑๓. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๖ 
  ๑๔. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๗ 
  ๑๕. นางค าปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๗ 
  ๑๖. นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๘ 
  ๑๗. นายสุเวช  ปัตวงษ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๙ 
  ๑๘. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๙  

  - ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
จ านวน 2 คน และเลขานุการผู้บริหาร จ านวน 1 คน ดังนี้ 
  ๑.  นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมืองพะไล 
  ๒.  นายดาว  จันภิรมย์  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
  ๓.  นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
  ๔.  นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 

-5- 



 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 
 จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอบัวลาย  
ณ  เดือน กรกฎาคม  ๒๕61  ของต าบลเมืองพะไล  มีจ านวนท้ังส้ิน  ๔,๑35  คน  จ าแนกเป็น ชาย  ๒,๐70  
คน  หญิง ๒,๐65 คน  ความหนาแน่นเฉล่ีย ๑๒๐.๒๒ คน/ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน      
๑,260  ครัวเรือน  จ าแนกได้ ดังนี้ 

 

หมู่ที ่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ ฝาผนัง 226 425 415 840 
๒ แดงน้อย 185 298 321 619 
3 พะไล 122 197 208 405 
4 หลุบทุ่ม 76 120 120 240 
5 สระน้ าเท่ียง 71 103 91 194 
6 เพ็ดน้อย 177 257 289 546 
7 หนองเรือ 166 312 299 611 
8 โนนสะอาด 76 138 123 261 
9 หนองแก 161 220 199 419 

รวม 1,260 2,070 2,065 4,135 
 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา  
  ต าบลเมืองพะไล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส รวมท้ังหมด 4  
แห่ง แยกเป็น 
 1. ระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.จัดต้ังเอง) จ านวน 1 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 2. ระดับประถมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง 
  - โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
  - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
  - โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จ านวน ๑ แห่ง  
   - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 4.2 การสาธารณสุข 
  - โรงพยาลบาลบัวลาย จ านวน ๑ แห่ง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพะไล (สถานีอนามัยประจ าต าบล) จ านวน ๑ แห่ง  
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๐๖  บ้านแดงน้อย  หมู่ท่ี  ๒ ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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 4.3 อาชญากรรม 
  - สถานีต ารวจภูธรบัวลาย  จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 9 ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
  - ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จ านวน 9 ป้อม 
และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการก่ออาชญากรรมน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาทแต่
ไม่บ่อยครั้ง 
 

 4.4 อาชญากรรม 
  - ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ถือว่าเป็นพื้นท่ีติดเมือง จึงท าให้มีปัญหา
ด้านยาเสพติดบ้างบางส่วน 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  - ผู้ติดเช้ือ  HIV  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีจ านวน ๑๐ คน (ชาย ๔  คน  
หญิง ๖ คน)  ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
   - ผู้สูงอายุ ในเขตต าบลเมืองพะไล ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล จ านวน ๕๕๙ คน 
  - ผู้พิการทุพพลภาพ จ านวน ๘๙ คน แบ่งเป็นชาย จ านวน ๕๗ คน หญิง จ านวน ๓๒ คน 
   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เส้นทางการคมนาคมและการคมนาคมภายในเขตอ าเภอส่วนมากใช้การเดินทางโดยรถยนต์   ส่วนการ
คมนาคมต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัดใช้ทางรถยนต์  หรือทางรถไฟ  โดยมีสถานีรถไฟที่ตลาดหนองบัวลาย 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ต าบลเมืองพะไล มีการบริการด้านการไฟฟ้าท่ัวถึง  โดยการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ี แต่ยังมีครัวเรือนขยายไปอยู่ตามพื้นท่ีการเกษตร และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ก าลังด าเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พิจารณาด าเนินการติดต้ัง และ
บริการขยายเขตไฟฟ้าแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีต่อไป 
 5.3 การประปา  
 ระบบประปาหมู่บ้าน มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน  
 5.4 โทรศัพท์ 
 เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีใช้พื้นท่ีมีค่ายผู้ให้บริการ ท่ีคลอบคลุ่มพื้นท่ี ได้แก่ 
TT&T TOT CAT และ 3BB  ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งมีท้ังระบบ AIS , TRU และ 
DTAC  
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
 ในพื้นท่ีต าบลเมืองพะไล มีเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ จ านวน 1 คน รับผิดชอบการรับ/ส่ง วันละ 1 ครั้ง   

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว พันธุ์ 
กข 6 ข้าวจ้าว พันธุ์มะลิ 105 และพันธุ์อื่นๆ เล็กน้อย รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ตามล าดับ 
 6.2 การประมง 
 ประชากรส่วนใหญ่ จะเล้ียงปลาตามธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารส าหรับการยังชีพ เป็นส่วนใหญ่ 
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  6.3 การปศุสัตว์ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว พันธุ์ 
กข 6 ข้าวจ้าว พันธุ์มะลิ 105 และพันธุ์อื่นๆ เล็กน้อย รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ตามล าดับ 
 6.4 การบริการ 
 - โรงแรม/ท่ีพัก 1 แห่ง ต้ังอยู่พื้นท่ีสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี 5  
 - ร้านค้าของช า 19 แห่ง กระจายตามหมู่บ้านในเขตต าบลเมืองพะไล 
 - โรงสีข้าว 15 แห่ง กระจายตามหมู่บ้านในเขตต าบลเมืองพะไล  
 - ฉางข้าว 5 แห่ง 
 - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 แห่ง ต้ังอยู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี 4 
 

 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม กลุ่ม
หัตถกรรม (กระต๊ิบข้าว) กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มทอเส่ือ กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย และกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นต้น  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลด้านเกษตร 

หมู่
ท่ี 

บ้าน 
ประเภทของการเกษตร ผลผลิต

เฉล่ีย 
(ก.ก./ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิตเฉล่ีย 
(ก.ก./ไร่) 

ราคาขาย
โดยเฉล่ีย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 
(ครัวเรือน) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน) 

ท าสวน 
(ครัวเรือน) 

เล้ียงสัตว์
(ครัวเรือน) 

1 ฝาผนัง 212 5 2 25 450 3,000 5,000 
2 แดงน้อย 158 8 4 28 450 3,000 5,000 
3 พะไล 101 4 - 18 450 3,000 5,000 
4 หลุบทุ่ม 74 - - 22 450 3,000 5,000 
5 สระน้ าเท่ียง 58 2 - 5 450 3,000 5,000 
6 เพ็ดน้อย 150 1 1 21 450 3,000 5,000 
7 หนองเรือ 141 2 - 19 450 3,000 5,000 
8 โนนสะอาด 59 2 - 14 450 3,000 5,000 
9 หนองแก 131 1 - 18 450 3,000 5,000 

รวม 1,084 25 7 170 - - - 
 

 7.2 ข้อมูลแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  7.2.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง หนองดินแดง 
หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว   
  7.2.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น (แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภค) 
  ๑)  ฝาย       จ านวน    8  แห่ง 
  ๒)  บ่อน้ าต้ืน      จ านวน    ๗  แห่ง 
  ๓)  บ่อโยก      จ านวน  ๑๒  แห่ง 
  ๔)  ประปา         จ านวน    ๙  แห่ง 
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  7.2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน 
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ าวังขอนสัก (เขต
ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ,2551) เป็นโครงการเพื่อการอุปโภค/บริโภค 
 

8. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพื้นท่ี จ านวน 8 แห่ง  
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ชาวบ้านต าบลเมืองพะไล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมท่ีคนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณี ฮีตสิบสอง ได้แก่ บุญประเพณี ดังนี้ 
  1. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
  2. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
  3. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
  4. บุญเผวสหรือบุญเดือนส่ี 
  5. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
  6. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
  7. บุญซ าแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
  8. บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
  9. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
  10. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
  11. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
  12. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 พื้นท่ีต าบลเมืองพะไล มีเขตพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ีประมาณ 570 ไร่ หรือร้อยละ 2.66 ของพื้นท่ีท้ัง
ต าบล พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพไม้สมบูรณ์ พื้นท่ีในเขตป่าเหล่านี้จ านวนมากได้
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบหรือวิธีท่ีไม่เหมาะสม  
 เขตแหล่งน้ า มีเนื้อท่ีประมาณ 431 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของพื้นท่ีท้ังต าบล เขตนี้ก าหนดขึ้นจาก
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง หนอง
ดินแดง หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว 
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ส่วนที่  3 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กนัยายน  2561 

1. โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

 งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป    
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร 

รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร 
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา
ฯ/ผู้น าต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการ อปพร. 
อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.
ฯลฯ 

400,000.00 397,100.00 2,900.00 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงาน 32,000.00 32,000.00 - 

3 จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะประจ าส านักงาน 15,000.00 15,000.00 - 

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 20,000.00 19,900.00 100.00 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 25,000.00 14,920.00 10,080.00 

6 สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี หรือวันส าคัญต่าง 
ๆอาทิ 1. วันปิยะมหาราช 2.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 3.วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 4.งานรัฐพิธีอื่นๆ 

20,000.00 20,000.00 - 

7 โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ 20,000.00 20,000.00 - 

8  ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลเมือง
พะไล 

30,000.00 30,000.00 - 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน - การบริหารทั่วไป 

   

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ 
   - โครงการณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

100,000.00 96,380.00 
 
 

(48,400.00) 
 

(47,980.00) 

3,620.00 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารทั่วไป 

   

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 30,000.00 - 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(วัสดุการศึกษา) 

40,800.00 37,400.00 3,400.00 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

117,600.00 107,800.00 9,800.00 

13 อาหารเสริม (นม) 
   - โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
   - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
   - โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย  
   - ศพด.อบต.เมืองพะไล 

414,329.80 413,756.20 573.60 

14 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ 
   - โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
   - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
   - โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

712,000.00 712,000.00 - 

15 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
   - โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
   - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
   - โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

100,000.00 
(35,000.00) 
(50,000.00) 
(15,000.00) 

100,000.00 
(35,000.00) 
(50,000.00) 
(15,000.00) 

- 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข - 
การบริหารทั่วไป 

   

16 ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 70,000.00 69,909.00 91.00 

17 ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 58,300.00 32,375.00 25,925.00 

18 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันประจ าส านักงาน 59,000.00 59,000.00 - 

 งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

   

19 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

7,635.00 5,340.00 2,295.00 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

20 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

29,200.00 29,200.00 - 

21 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

29,000.00 29,000.00 - 

22 โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

68,700.00 68,700.00 - 

23 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

41,050.00 41,050.00 - 

24 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

12,050.00 12,050.00 - 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ 

   

25 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม
บ้าน/ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000.00 100,000.00 - 

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

50,000.00 
 

42,100.00 7,900.00 

 งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้า
สาธารณะ 

   

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต าภายในหมู่บ้านฝาผนัง 
ม.1 จากหมู่บ้านฝาผนัง ไปศูนย์ปฏิบัติธรรม 
(วัดป่าฝาผนัง ม.1) 

120,000.00 94,745.29 25,254.71 

28 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านแดงน้อย ม.2 

20,000.00 17,689.24 2,310.76 

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในบ้านหนองเรือ 
ม.7 จากบ้าน นายวิทย์ธวัช วังหนองเสียว - 
บ้านวังโพน 

40,000.00 22,845.57 17,154.43 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล    

30 การบริหารจัดการขยะ 50,000.00 21,375.00 28,625.00 

31 โครงการก าจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่ง
น้ า 

30,000.00 5,350.00 24,650.00 

-12- 



 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร
ทั่วไป 

   

32 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น/พิธีทางศาสนา/สถาบันหลักของ
ชาติ อาทิ 1.ประเพณีลอยกระทง 2.
ประเพณีสงกรานต์ 3.ประเพณีเข้าพรรษา 
4.ประเพณีออกพรรษา 5.งานประเพณี
วัฒนธรรมอื่นๆ 6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันส าคัญของ
ชาติ ฯลฯ 
   - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   - โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 

90,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

(30,000.00) 
 

(30,000.00) 

56,550.00 
 
 
 
 
 
 
 

(26,550.00) 
 

(30,000.00) 

33,450.00 

 งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

   

33 จัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์และชุดกีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

67,500.00 67,220.00 280.00 

34 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 100,000.00 99,765.00 235.00 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งาน
ควบคุมการก่อสร้าง 

   

35 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านฝาผนัง 
ม.1 จากบ้านนางณัฐกุล เตตานัง - สนาม
ฟุตซอลประจ าหมู่บ้าน 

52,400.00 52,000.00 400.00 

36 ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณท่ีดิน นาย
สมศรี แทนไธสง - ไปท่ีนา นางมณเทียร 
หงส์ไธสง บ้านแดงน้อย ม.2 

300,000.00 298,000.00 2,000.00 

37 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ า
เท่ียง ม.5 บริเวณหน้าบ้าน นายยงค์-บ้าน
พะไล ม.3 

300,000.00 297,000.00 3,000.00 

38 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนน
สะอาด ม.8 ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ่อ
อุทัยไปทางเสาโทรคมนาคม 

300,000.00 298,000.00 2,000.00 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

39 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเรือ 
ม.7 จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึงหนอง
โจกโหลก 

67,400.00 67,400.00 - 

40 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแก 
ม.9 จากบริเวณถังน้ าประปาหมู่บ้านถึงสาม
แยกภายในหมู่บ้านฯ 

206,800.00 205,000.00 1,800.00 

41 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนอง
แก ม.9 จากบริเวณหนองสระฝายใหม่ถึง
บริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านฯ 

82,800.00 82,800.00 - 

42 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม 
ม.4 จากบริเวณหนองหลุบทุ่มสาธารณฯ ไป
บ้านตะคร้อ ต.สามเมือง 

300,000.00 298,000.00 2,000.00 

43 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้านพะไล ม.3 

100,000.00 99,500.00 500.00 

44 วางท่อ/ระบบประปาท่ัวทั้งหมู่บ้านฝาผนัง 
ม.1 

200,000.00 199,000.00 1,000.00 

45 ขุดลอกสระน้ าโนนท าเลสาธารณประโยชน์
บ้านเพ็ดน้อย ม.6 

153,000.00 151,000.00 2,000.00 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้-ป่าไม้
ชุมชน 

   

46 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าริ 

20,000.00 2,760.00 17,240.00 

47 โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 20,000.00 8,500.00 11,500.00 

48 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,000.00 14,644.00 15,356.00 

 งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน    

49 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000.00 4,935,900.00 364,100.00 

50 เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,300,000.00 1,909,100.00 390,900.00 

51 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 60,000.00 - 

52 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 100,000.00 - 

53 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 147,740.00 147,740.00 - 

รวม 13,159,304.80 12,146,864.30 1,012,440.50 
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2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งาน
ควบคุมการก่อสร้าง 

   

1 ก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดบ้านฝาผนัง ม.
1 

294,500.00 292,000.00 2,500.00 

2 ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดบ้านพะไล ม.3-
บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

311,700.00 310,000.00 1,700.00 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนน
สะอาด ม.8 ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ่อ
อุทัยไปทางเสาโทรคมนาคม 

294,500.00 292,000.00 2,500.00 

4 ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง
เรือ ม.7 จากบ้านหนองเรือ - บ้านวังโพน 

300,000.00 298,000.00 2,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนอง
แก ม.9 จากบริเวณถังน้ าประปาหมู่บ้าน
ถึงสามแยกภายในหมู่บ้านฯ 

100,500.00 100,000.00 500.00 

6 ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณส่ีแยกบ้าน 
นายสมศรี แทนไธสง ไปทางด้านทิศใต้
ของหมู่บ้านแดงน้อย ม.2 

391,600.00 389,000.00 2,600.00 

7 ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระ
น้ าเท่ียง ม.5 จากบริเวณหน้า
โรงพยาบาล-หน้าวัดบ้านสระน้ าเท่ียง ม.5 

493,100.00 490,000.00 3,100.00 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้านเพ็ด
น้อย ม.6 

391,600.00 390,000.00 1,600.00 

9 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม 
ม.4 จากบริเวณหนองหลุบทุ่มสาธารณฯ 
ไปบ้านตะคร้อ ต.สามเมือง 

294,500.00 292,000.00 2,500.00 

รวม 2,872,000.00 2,853,000.00 19,000.00 
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3. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
หมายเหตุ 

 งานบริหารทั่วไป   
1 โครงการเทิดทูลสถาบันส าคัญของชาติ 20,000.00  

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

35,000.00  

3 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 540,000.00  

 งานบริหารงานคลัง   

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00  

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

  

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 120,000.00  

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

6 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 5,000.00  

7 โครงการเด็กและเยาวชน อบต.เมืองพะไล โตไป
ไม่โกง 

5,000.00  

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   โครงการพาน้องท่องธรรมะ 5,000.00  

 งานไฟฟ้าถนน   

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี 7  

10,000.00  

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   

10 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 30,000.00  

11 โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น 3,000.00  

12 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00  

13 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 15,000.00  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   

14 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 30,000.00  

รวม 888,000.00  
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ส่วนที่  4 
รายงานสถานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
ปีงบประมาณ  2561 

ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 11011000 -  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 
6-03194-1 

11012003 -  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์           
1-39102-8 

11012001 4,928,114.76  

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์  
8-04656-5 

11012002 4,493,333.38  

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์      
2-53229-5 

11012001 51,430.58  

เงินฝากธนาคารออมสินประเภทประจ า บัวใหญ่ 
30002752034-9 

11012001 10,690,947.10  

เงินฝากธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก บัวใหญ่ 
02012026955-8 

11012001 2,051,342.88  

รายได้จารรัฐบาลค้างรับ 11042000 -  

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 900,000.00  

รายจ่ายค้างจ่าย 21010000  - 

ฎีกาค้างจ่าย 21020000  - 

เงินรับฝาก 21040000  1,373,303.45 

เงินสะสม 31000000  8,136,859.07 

เงินส ารองเงินสะสม 32000000  13,605,006.18 

รวม 23,115,168.70 23,115,168.70 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ทรัพย์สิน หมายเหตุ ปี  2561 ปี  2560 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 7,305,983.00 8,027,063.00 
สินทรัพย์    
     สินทรัพย์หมุนเวียน    
          เงินสดและเงินฝากธนาคาร  3 22,215,168.70 19,827,285.10 
          รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 7 - 2,420,389.86 
          ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 10 900,000.00 880,000.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  23,115,168.70 23,127,674.96 
     สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน    
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  - - 
รวมสินทรัพย ์  23,115,168.70 23,127,674.96 

ทุนทรัพย์สิน 2   
หน้ีสิน    
     หน้ีสินหมุนเวียน    
          รายจ่ายค้างจ่าย 15 - - 
          ฎีกาค้างจ่าย 16 - 2,249,189.86 
          รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ  - - 
          เงินรับฝาก  17 1,373,303.45 1,577,374.09 
          หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18 - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,373,303.45 3,826,563.95 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
          เจ้าหน้ีเงินกู้ 19 - - 
          หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 20 - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  - - 
รวมหนี้สิน  1,373,303.45 3,826,563.95 

เงินสะสม    
     เงินสะสม 21 8,136,859.07 7,003,723.39 
     เงินทุนส ารองเงินสะสม 22 13,605,006.18 12,297,387.62 

รวมเงินสะสม  21,741,865.25 19,301,111.01 

รวมหนี้สินและเงินสะสม  23,115,168.70 23,127,674.96 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561 
 

หมายเหตุ  21  เงินสะสม ปี  2561 ปี  2560 
เงินสะสม  1  ตุลาคม  2560 
        รายรับจริงสงูกว่าจ่ายจริง 
        หัก 25% ของรายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจรงิ 
          (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 
บวก  รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 
        รับคืนค่ารางวัดที่ดิน ปี 60 
        รับคืนเบี้ยยังชีพ พิการ ผู้สูงอายุ (ปี 60) 
 
 
หัก    จ่ายขาดเงินสะสม   
 
เงินสะสม  30  กันยายน  2561 

7,003,723.39 
5,230,474.24 
1,307,618.56 
  
            3,922,855.68 
                 54,480.00 
                   8,800.00   3,986,135.68 
 
 
                                    2,853,000.00 

 
8,136,859.07 

5,387,389.46 
4,528,630.58 
 
1,132,157.65 
            3,396,472.93 
                 11,520.00 
                   2,841.00   3,410,833.93 
 
 
            1,794,500.00   1,794,500.00 
 
                                 7,003,723.39 

 
เงินสะสม  30  กันยายน  2561  ประกอบด้วย 
 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน    -   - 
 เงินฝาก ก.ส.อ.      -   - 
 ลูกหนี้ค่าภาษี      -    - 
 ลูกหนี้รายได้อื่น      -   - 
 เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้             8,136,859.07     7,003,723.39  

                  8,136,859.07     7,003,723.39  

เงินทุนส ารองเงินสะสม  1  ตุลาคม 2560         12,297,387.62  11,165,229.97 
บวก 25% ของรับจริงสูงกว่าจ่ายจรงิ ณ 30 กันยายน  2561     1,307,618.56    1,132,157.65 
 
 
 
เงินทุนเงินส ารองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 13,605,006.18 12,297,387.62 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึง  30  กันยายน  2561 

 

งบ หมวด 

แผนงาน 

รวม 
แหล่งเงิน บริหารงาน

ทั่วไป 
รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

งาน
อุตสาหกรรม

การโยธา 
การเกษตร งบกลาง 

รายจ่าย               

งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณ 2,398,320.00 - - - - - - - - - - 2,398,320.00 

 เงินเดือนฝ่ายประจ า งบประมาณ 4,263,055.00 - 689,833.00 - - 948,060.00 - - - - - 5,900,948.00 

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 46,800.00 - 4,200.00 - - - - - - - - 51,000.00 

 ค่าใช้สอย งบประมาณ 783,178.63 96,380.00 292,365.00 99,845.00 142,100.00 97,599.00 30,000.00 56,550.00 - 25,904.00 - 1,623,921.63 

 ค่าวัสด ุ งบประมาณ 301,181.00 - - - - 69,374.00 - - - - - 875,414.20 

 ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 148,522.93 - - - - - - - - - - 148,522.93 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 66,900.00 - - 59,000.00 - - - - - - - 125,900.00 

 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - - - - - - - - 2,047,700.00 - - 2,047,700.00 

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ - - - - - - - - - - - - 

งบอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 40,000.00 - 812,000.00 180,000.00 - 135,280.10 - - - - - 1,167,280.10 

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ - - - - - - - - - - 7,288,832.00 7,288,832.00 

               

รวม 8,047,957.56 96,380.00 2,303,257.20 338,845.00 142,100.00 1,250,313.10 30,000.00 56,550.00 2,047,700.00 25,904.00 7,288,832.00 21,627,838.86 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

 
รายการ ประมาณการ รวมจ่ายจาก

เงิน
งบประมาณ 

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวม บริหารงาน
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณ
สุข 

สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งาน
อุตสาหกรรม

การโยธา 

การ 
เกษตร 

งบกลาง 

รายจ่าย                

งบกลาง 8,687,740.00 7,288,832.00  7,288,832.00 - - - - - - - - - - 7,288,832.00 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320.00 2,398,320.00  2,398,320.00 2,398,320.00 - - - - - - - - - - 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,229,740.00 5,900,948.00  5,900,948.00 4,263,055.00 - 689,833.00 - - 948,060.00 - - - - - 

ค่าตอบแทน 137,940.00 51,000.00  51,000.00 46,800.00 - 4,200.00 - - - - - - - - 

ค่าใช้สอย 3,107,810.00 1,623,921.63  1,623,921.63 783,178.63 96,380.00 292,365.00 99,845.00 142,100.00 97599.00 30,000.00 56,550.00 - 25,904.00 - 

ค่าวัสด ุ 1,077,100.00 875,414.20  875,414.20 301,181.00 - 504,859.20 - - 69,374.00 - - - - - 

ค่าสาธารณูปโภค 235,000.00 148,522.93  148,522.93 148,522.93 - - - - - - - - - - 

ค่าครุภัณฑ์ 126,000.00 125,900.00  125,900.00 66,900.00 - - 59,000.00 - - - - - - - 

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 2,062,400.00 2,047,700.00  2,047,700.00 - - - - - - - - 2,047,700.0
0 

- - 

รายจ่ายอ่ืน - -  - - - - - - - - - - - - 

เงินอุดหนุน 1,211,950.00 1,167,280.10  1,167,280.10 40,000.00 - 812,000.00 180,000.00 - 135,280.10 - - - - - 

รวมรายจ่าย 25,274,000.00 21,627,838.86  21,627,838.86 8,047,957.56 96,380.00  2,303,257.20 338,845.00 142,100.00 1,250,313.10 30,000.00 56,550.00 2,047,700.00 25,904.00 7,288,832.00 
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รายการ ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก

เงิน
งบประมาณ 

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวม 
บริหารงาน

ทั่วไป 
รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา 
สาธารณ

สุข 
สังคม

สงเคราะห์ 
เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งาน
อุตสาหกรร
มการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 

รายรับ                

หมวดภาษีอากร 108,100.00 118,262.92  118,262.92            

ค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต 

66,500.00 32,874.75  32,874.75            

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

200,000.00 
 

154,162.96  154,162.96            

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 64,400.00 2,162.96  2,162.00            

หมวดรายได้จากทุน - 8,100.00  8,100.00            

หมวดภาษีจัดสรร 14,335,000.00 15,244,383.47  15,244,383.47            

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,500,000.00 11,298,367.00  11,298,367.00            

หมวดเงินหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

- -  -            

รวมรายรับ 25,274,000.00 26,858,313.10  26,858,313.10            

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,230,474.24            
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