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เมืองพะไล จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563  เพ่ือ
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563  ฉบบันี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
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นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 
๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  เป้าหมาย 
  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม
ขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  ด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

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

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย 
   เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ  ระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   

๓.  นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ 
  ๓.  การบ าบัดและก าจัดขยะ 

๔.  นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ า 
  เป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้ทั่วถึง  ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
  ๒.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   
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๕.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  นันทนาการ  และด้านอ่ืนๆ  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ซ่ึง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

๖.  นโยบายการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้องค์กร  เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา  
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ิมศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 
 ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี  2 

ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 
1. ด้านกายภาพ  
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เดิมคือ สภาต าบลได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2539 
  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  106 กิโลเมตร  เป็นต าบล 1 ใน 4 
ต าบลของอ าเภอบัวลาย ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบัวลายประมาณ 100 เมตร 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 9 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอ
บัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศเหนือ  ติดกับต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางล าห้วยขี้หนูทางทิศเหนือของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสัน
เนิน  จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕  จดกึ่งกลางทาง
สาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ 
กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองหว้า  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตาม
ทางสาธารณะสายฝาผนัง  - หนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน หนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด   
TC  ๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือ
ของบ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐   ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตต าบล  และทาง
สาธารณะสายหนองหว้า  - บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  
   ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากก่ึงกลางล าห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  ๓๔๑๒๗๗   ไปทางทิศเหนือตาม        
ล าห้วยยาง  และล าห้วยขี้หนูจดบ้านห นองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตกประมาณ  ๙  กิโลเมตร 
   ทิศใต้  ติดกับต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคัน
นาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลา งล าห้วย
ยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ 
กิโลเมตร 
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แผนที่ต าบลเมืองพะไล 
 

 
 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นพื้นที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าไม้บ้างเล็กน้อย  และป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  เหมาะแก่การท านาควบคู่ไปกับ
การเลี้ยงสัตว์ 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเมืองพะไล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical 

monsoon climate) โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้ต าบลเมืองพะไ ลมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเล และมหาสมุทร
เข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ) ท าให้มี
ฝนตกท่ัวไป  

 ภูมิอากาศ  
     1. อุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
     -  อุณหภูมิสูงสุด 28.6  องศาเซลเซียส 
    -  อุณหภูมิต่ าสุด 23.8  องศาเซลเซียส 
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   2. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (ปี 2561) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    -  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน ม.ค. – เม.ย.    47.95 มม. 
     -  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน พ.ค. – ส.ค.  229.10 มม. 
    -  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน ก.ย. – ธ.ค.    68.28 มม. 
    -  ปริมาณน้ าฝนทั้งปี               1,381.3 มม. 
   3. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ 
    -  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง 
    -  ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภา ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุม กับมีช่วงกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคใต้ เป็นระยะต่อจากนั้นจนถึงเดือน
ธันวาคมซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุม 
    -  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็น
ช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย 

     1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดิน โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ติดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

  ต าบลเมืองพะไล แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้   
   หมู่ที่  ๑  บ้านฝาผนัง ผู้ปกครอง   นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 084 8329791 
   หมู่ที่  ๒  บ้านแดงน้อย ผู้ปกครอง   นายสุทัศน์  ชุนไธสง ก านันต าบลเมืองพะไล 
        เบอร์โทรศัพท์ 081 0333443 
   หมู่ที่  ๓  บ้านพะไล ผู้ปกครอง   นายไพวัลย์  ชัยนิคม ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 093 3877279 
   หมู่ที่  ๔  บ้านหลุบทุ่ม   ผู้ปกครอง   นางสาวปณิตา  ดงขาว ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 087 0715878 
   หมู่ที่  ๕  บ้านสระน้ าเที่ยง ผู้ปกครอง   นายแสงอารมย์  นามวงษา  ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 094 3632614 
    หมู่ที่  ๖  บ้านเพ็ดน้อย ผู้ปกครอง   นายเจริญ  แพงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 086 2446743 
   หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเรือ ผู้ปกครอง   นายทัฐสกัณม์  แสงชัยพานิช  ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 089 7815094 
   หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง   นายประสิทธิ์  กันเมล์ ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 089 4261767 
   หมู่ที่  ๙  บ้านหนองแก ผู้ปกครอง   นายชู  หาลิตะวัน ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 080 0431540 
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  ต าบลเมืองพะไลมีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ  22.09  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
13,806.25  ไร่ 
  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 370 กิโลเมตร 
   ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร 
   ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร 

     2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีการด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
   1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น    9    เขต 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       3,103 คน 
   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง       2,444 คน 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2556) 
      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้งหมู่บ้านละ  2  คน  ต าบลเมืองพะไล  มีทั้งสิ้น  9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล จ านวน 18 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายทองสุข  ผิวผ่าน ประธานสภาฯ 095-6201670 
2 นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาฯ 093-0797959 
3 นายมงคล  มูลแก่น ส.อบต. หมู่ 1 081-0709025 
4 นายอัครพล  เตตานัง ส.อบต. หมู่ 1 098-1852883 
5 นายอุดร  แพงไธสง ส.อบต. หมู่ 2 089-2579324 
6 นายฤทธิ์  สีมา ส.อบต. หมู่ 3 084-5548595 
7 นายธีรเดช  ยะสีดา ส.อบต. หมู่ 3 062-5048955, 093-4972685 
8 นายธงไท  ลายทอง ส.อบต. หมู่ 4 085-7728911 
9 นายส าราญ  ภิรมจิตร ส.อบต. หมู่ 4 090-2875038 

10 นายสุชาติ  วรรณปะโค ส.อบต. หมู่ 5 088-3566855 
11 นายเจียม  ทุทุมมา ส.อบต. หมู่ 5 085-2099250 
12 นายถาวร  ศรีซาแอน ส.อบต. หมู่ 6 098-1982256 
13 นายบุญเหลือ  สีนามบุรี ส.อบต. หมู่ 6 098-1152416 
14 นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ ส.อบต. หมู่ 7 080-0470805 
15 นางค าปน  ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ 7 065-3238692 
16 นายสายัณห์  สดศรี ส.อบต. หมู่ 8 089-0059936 
17 นายสุเวช  ปัตวงษ์ ส.อบต. หมู่ 9 089-9451780 
18 นายประเสริฐ  วรรณปะเขา ส.อบต. หมู่ 9 061-0506824 
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      2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       3,123 คน 
   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง       2,454 คน 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2556) 
  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหา ร จ านวน 
2 คน และเลขานุการผู้บริหาร จ านวน 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมืองพะไล 081 - 9766014 
2 นายดาว  จันภิรมย์ รองนายก อบต.เมืองพะไล 087 - 9835928 
3 นายบุเรงนอง  วันณะปะโค รองนายก อบต.เมืองพะไล 089 - 5146718 
4 นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ์ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 091 - 3517785 

      3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย  เลือกตั้งเมื่อวันที่  22  
กรกฎาคม  2555 
  นางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล โทรศัพท์ 081 7906108 

    4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต  5  เลือกตั้งเมื่อวันที่  24  มีนาคม 2562 
  นายโกศล  ปัทมะ โทรศัพท์   081 8405870 

3. ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอ    
บัวลาย  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2563  ของต าบลเมืองพะไล  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๔,๑55  คน  จ าแนกเป็น 
ชาย  ๒,066  คน  หญิง  ๒,๐88 คน   และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,308  ครัวเรือน  จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ ฝาผนัง 231 420 419 839 
๒ แดงน้อย 189 300 329 629 
3 พะไล 128 201 204 405 
4 หลุบทุ่ม 77 120 130 250 
5 สระน้ าเที่ยง 76 104 99 203 
6 เพ็ดน้อย 182 256 282 538 
7 หนองเรือ 180 309 306 615 
8 โนนสะอาด 79 135 121 256 
9 หนองแก 166 221 198 419 

รวม 1,308 2,066 2,088 4,154 
 ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอบัวลาย (ข้อมูล ณ วันที่   30  มีนาคม  2563) 
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ข้อมูลจ านวนประชากรย้อยหลัง  3  ปี 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประชากรชาย 2,056 2,068 2,071 2,072 2,066 
ประชากรหญิง 2,062 2,064 2,075 2,073 2,088 

รวมประชากร 4,118 4,132 4,146 4,145 4,554 

  ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอบัวลาย (ข้อมูล ณ วันที่   30   มีนาคม  2563) 

 4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
   ระดับการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่ ต าบลเมืองพะไล  พบว่ าประชากรส่วนใหญ่จบ  
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป .4 - ป.6 รองลงมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
   สถานศึกษา ครูและนักเรียน ต าบลเมืองพะไล ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส ) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน  1  แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
    2. โรงเรียนประถม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  3  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย   
   3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  1  แห่ง 
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 

ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฝาผนัง  
 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 7 8 15 

อนุบาล 2 4 6 10 

อนุบาล 3 5 1 6 

ป.๑ 3 8 11 

ป.๒ 6 3 9 

ป.๓ 6 7 13 

ป.๔ 7 4 11 

ป.๕ 5 2 7 

ป.๖ 2 4 6 

รวม 45 43 88 
  ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลเดือน  ธันวาคม 2563) 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านฝาผนัง 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายอาทิตย์  พลเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียน 093 - 2862863 
2 นายทวีศักดิ์  น้อยวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 084 - 3347230 
3 นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 081 - 7604654 
4 นางญาดา  หงษ์ทอง ครูช านาญการพิเศษ 084 - 9617363 
5 นางศศิประภา  แทนลา ครูช านาญการพิเศษ 085 - 0154705 

 
ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 5 6 11 

อนุบาล 2 8 5 13 

อนุบาล 3 6 9 15 

ป.๑ 6 7 13 

ป.๒ 5 7 12 

ป.๓ 9 7 16 

ป.๔ 9 6 15 

ป.๕ 9 7 16 

ป.๖ 6 1 7 

ม.๑ 10 10 20 

ม.๒ 9 5 14 

ม.๓ 8 3 11 

รวม 90 73 163 
 

   ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลเดือน ธันวาคม  2563) 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายประกาศิต  ศรีโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 095- 6212219 
2 นางวงเดือน   พุกพิลา คร ู 087 - 3215700 
3 นางดวงสุรีย์พร  ศรีดาธรรม คร ู 087 - 2468440 
4 นางสมทรัพย์  ลาดขามป้อม คร ู 096 - 4166295 
5 นางถนอมศรี  ทักษิณ คร ู 086 - 2198344 
6 นางสุวิมล  ศรีโคตร คร ู 089 - 5686350 
7 นางรัตติยา  อ าพันพิศุทธิ์ คร ู 081 - 3200203 
8 นางจรัสศรี  กล้าหาญ คร ู 089 - 8437729 
9 นางประนอมจิต  ริยะตา คร ู 097 - -1063407 

10 นายอคร  บุญประเสริฐ คร ู 089 - 8437729 
11 นางเปรมฤดี บุญประเสริฐ คร ู 086 - 2457399 
12 นางสิริรัตน์  เรืองศักดิ์ คร ู 084 - 4558605 
13 นางอติยาภรณ์  ค ากอง คร ู 096 - 5895791 
14 นายณัฐภณ  ตึกตะคุ คร ู 087 - 2479699 
15 นางสรารัตน์  ค าแสนพันธ์ ครูอัตราจ้าง 089 - 9499833 
16 นางสุกานดา  ลาดนอก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 091 - 0196557 
17 น.ส.กัญญารัตน์  อสุรินทร์ ธุรการ 080 - 1739426 
18 นายอดิพงษ์  หาญชนะ นักการภารโรง 091 - 0780567 

 
ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 1 7 8 
อนุบาล 2 1 1 2 
อนุบาล 3 0 2 2 

ป.๑ 1 2 3 
ป.๒ 1 3 4 
ป.๓ 1 2 3 
ป.๔ 4 0 4 
ป.๕ 0 2 2 
ป.๖ 3 1 4 

รวม 12 20 32 
 ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลเดือน   ธันวาคม  2563) 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายไพศาล  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน 086 - 2837260 
2 นางศรีสมบูรณ์  แก้วจันลา ครูช านาญการพิเศษ 084 - 4103617 
3 นายมานะ  แสนนามวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 080 - 7217822 
4 นางศิริภรณ์  แสนนามวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 081 - 3897974 

 
ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต าบลเมืองพะไล) 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประถมศึกษา 5 11 16 
ระดับมัธยมต้น 64 44 108 

ระดับมัธยมปลาย 130 87 217 
รวม 199 142 341 

 ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลเดือน    ธันวาคม  2563) 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางสาวรัศมี  ศรีภิบาล ผู้อ านวยการ กศน. 
092-2589707 
044-300110 

2 น.ส.กฤติมาภรณ์  สิบส าราญ ครู กศน. 093 - 4798708 
3 นายสมัย  ค าโสภา ครู กศน. 089 - 2804082 
4 นายทวิช  ชัยสิน ครู กศน. 063 - 3130031 
5 นางกนกรัตน์  วงกฏ ครู กศน. 087 - 2486851 
6 นางจันทนี  ศรีนอก ครู กศน. 090 - 2953344 
7 นางทัศวรรณ  ลุนลี ครู กศน. 098 - 1900545 
8 น.ส.ทัศณีญา  การปลูก ครู กศน. 081 - 4281755 
9 น.ส.จิดาภา  ราชสมบัต ิ ครู กศน. 089 - 9493542 

10 นายอนุรักษ์  พรมศรี ครู กศน. - 
 

ตารางข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวม (คน) 

7 7 14 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 น.ส.ปัญจาทักษ์  แก้วนอก ครู ค.ศ. 1 062 - 1950064 
2 น.ส.นารานลิน  รุมรวมสิน ผู้ดูแลเด็ก 061 - 9922577 
3 นางโสภี  พัตรภักดิ์ แม่บ้าน 093 - 5069979 

  ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลเดือน ธันวาคม  2563) 

     4.2 สาธารณสุข 
  1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   -  โรงพยาบาลบัวลาย  เตียงคนไข้จ านวน   10  เตียง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ ๕ บ้าน
สระน้ าเที่ยง  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพะไล (สถานีอนามัยประจ าต าบล ) จ านวน ๑ แห่ง  
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๐๖   บ้านแดงน้อย  หมู่ที่  ๒ ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา             
(ไม่เปิดให้บริการ) 
  3. ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  9  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ ม .1 - ม.9 ต าบลเมือง
พะไล 
  4. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
   -  แพทย์     จ านวน     4 คน 
   -  ทันตแพทย์     จ านวน     2 คน 
   -  เภสัชกร    จ านวน     3 คน 
    - พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน    20 คน 
   - ต าแหน่ง อื่นๆ    จ านวน    48    คน 
   - อสม.     จ านวน    92 คน 

ข้อมูลแสดงจ านวนและอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาลบัวลาย ประจ าปี  2561 

ล าดับ โรค 
ในเขตต าบลเมืองพะไล 

(ราย) 
1 J00 Acute nasopharyngitis [common cold ] 397 
2 K30 Dyspepsia 238 
3 E119 NIDM Without complications 204 
4 R509 Fever,unspecified 197 
5 10 Essential (primary) hypertension 180 
6 M6269 มิได้ระบุรายละเอียด 129 
7 R42 Dizziness and giddiness 117 
8 T141 Open wound of unspedifed body region 111 
9 M6260 หลายต าแหน่ง 97 

10 J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified 92 
   ที่มา : โรงพยาบาลบัวลาย (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
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ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลบัวลาย 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตุ (ราย/ปี) สาเหตุอ่ืนๆ ราย/ปี 

2559 1,044 29,769 
2560 1,607 49,124 
2561 1,855 49,903 

 
ข้อมูลประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษา 5 อันดับแรกปี พ.ศ. 2561 พื้นที่ต าบลเมืองพะไล 

ล าดับ ประเภทการเจ็บป่วย จ านวน (ราย) 

1 ผู้ป่วยนอก 9,436 
2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 4,267 
3 ผู้ป่วยใน 156 

 
ข้อมูลสาเหตุการตายส าคัญ  5 อันดับแรก และเมตะบอลิสึม 

ล าดับ ประเภทการเจ็บป่วย จ านวน (ราย) 

1 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิทึม 10 
2 โรคระบบหายใจ 9 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 4 
4 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 4 
5 โรคระบบไหลเวียนเลือด 4 

  ที่มา : โรงพยาบาลบัวลาย (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 

     4.3 อาชญากรรม 
   - สถานีต ารวจภูธรบัวลาย  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
  -  ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จ านวน 9 ป้อม 

ข้อมูลด้านอาชญากรรม 3 ปี ในเขตพื้นที่ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี พ.ศ. 

ประเภทคดี 
คดีอุกฉกรรจ์และ

สะเทือนขวัญ 
คดีชีวิต ร่างกาย

และเพศ 
คดีประทุษร้าย   

ต่อทรัพย์ 
คดีที่น่าสนใจ คดีที่รัฐเป็น

ผู้เสียหาย 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

2559 1 1 1 1 3 3 - - 15 15 
2560 - - - - 1 1 - - 9 9 
2561 - - 1 1 - - - - 14 14 
  ที่มา : สถานีต ารวจภูธรบัวลาย  
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    4.4 ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลยังมีการระบาดในหมู่เยาวชนหรือเด็กวัยรุ่น 

ข้อมูลคดียาเสพติด ในเขตพื้นที่ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี จังผู้ต้องหา (ราย) 

2559 6 6 
2560 3 3 
2561 2 2 

  ที่มา : สถานีต ารวจภูธรบัวลาย 

    4.5 การสงเคราะห์ 
  - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   713 คน 
  -  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน   183 คน 
  -  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน   11 คน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายหนองแวง – บัวใหญ่  หมายเลข 1111  
ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทที่แยกจากทางหลวง หมายเลข 2  เข้ามายังอ าเภอบัวลาย  ไปจนถึง อ าเภอบัวใหญ่  
และถนนสาย  อบจ .นม .12205 เป็นทางหลวงท้องถิ่นอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นทางหล วงท้องถิ่นท่ีแยกจากถนนสายหนองแวง –  บัวใหญ่  หมายเลข 1111 บริเวณ
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ผ่านบ้านแดงน้อย ไปจนถึงเขตเทศบาลต าบลบัวลาย 

     5.2 การไฟฟ้า 
   ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการครอบคลุมทุกครัวเรือน ยกเว้นกรณีประชาชนสร้าง
บ้านหรือกระท่อมอยู่ตามไร่นาของตนเองที่การไฟฟ้าไม่มีสายส่งไฟฟ้าแรงต่ าไปถึง      

      5.3 การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน
ยกเว้นกรณีประชาชนสร้างบ้านหรือกระท่อมอยู่ตามไรน่าของตนเองทีร่ะบบประปาหมู่บ้านท่อส่งน้ าไปไม่ถึง 

      5.4 โทรศัพท์ 
  -  มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT 
และ 3BB 
  - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC และ TRUE  

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - จุดรับ – ส่ง  ไปรษณีย์  โทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  ๖  ตู้ 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 
  ต าบลเมืองพะไลมีพื้นที่ท้ังหมด 13,806.25  ไร่  โดยในปีการผลิต 2560/2561 มี
ประชาชนประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
  - นาข้าว  จ านวน 725  ครัวเรือน  จ านวนแปลงที่ปลูก  1,126  แปลง  พื้นที่  9,796.08  
ไร่ 
  -  มันส าปะหลัง  จ านวน 1 ครัวเรือน  พื้นที่  10 ไร่ 
  ที่มา : ส านักงานเกษตรบัวลาย 

         6.2 การประมง 
   ประชาชนต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่ จะเลี้ยงปลาตามธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารส าหรับการยัง
ชีพ  
  การเลี้ยงปลาเพ่ือจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม มีจ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
  1. นางสุพร  แทนไธสง  ที่อยู่  72  หมู่ 2  บ้านแดงน้อย ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  ปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลาช่อน ปลาดุก 
   2. นายชาย  พานิช  ที่อยู่  หมู่ 5  บ้านสระน้ าเที่ยง ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  ปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลาหมอ  ปลาช่อน ปลาดุก 

     6.3 การปศุสัตว์ 
   ข้อมูลปศุสัตว์  ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ ต าบลเมืองพะไล 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ฝาผนัง 101 325 11 2 1,204 50 

แดงน้อย 19 39 102  950 60 

พะไล 27 258 137  1110 50 

หลุบทุ่ม 13 62 12  450 20 

สระน้ าเที่ยง 9 43 9 8 650 20 

เพ็ดน้อย 26 141 9 10 980 20 

หนองเรือ 91 160 7 8 980 15 

โนนสะอาด 18 114  5 840 5 

หนองแก 28 43   650 20 

รวมทั้งหมด 332 1,085 287 33 7,814 260 

 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบัวลาย  พฤษภาคม  2562 
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     6.4 การบริการ 
  การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะเป็นลักษณะสถานบริการ
ประเภทที่พัก โรงแรมหรือสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หรืออ่ืนๆ ดังนี้ 
  โรงแรม/ที่พัก จ านวน  1  แห่ง 
  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  1  แห่ง  ปริมาณการเก็บรักษาน้ ามัน    7,000      ลิตร 
  ร้านอาหาร  จ านวน   2   แห่ง 
  ร้านค้าของช า จ านวน   33   แห่ง 
  ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  1   แห่ง 
  อู่ซ่อมรถยนต์  จ านวน  2  แห่ง 
  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน  1  แห่ง 
   ที่มา : กองคลัง อบต.เมืองพะไล 

     6.5 การท่องเที่ยว 
   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้าน   
ฝาผนัง หมู่ 1  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดงานของดีอ าเภอบัวลาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระจาย
รายได้สู่ประชาชน 

     6.6 อุตสาหกรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
 
     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าทั่วไปภายในหมู่บ้าน มี
สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน 1 แห่ง โดยรับซื้อมันส าปะหลัง และอ้อย  
  กลุ่มอาชีพ  ได้แก่ 
   1. กลุ่มข้าวหอมธรรมาภรณ์  บ้านฝาผนัง ม .1  สินค้า ได้แก่ ข้าวเหนี่ยว กข .6 ข้าว
หอมมะลิ 
   2. กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านฝาผนัง  ม .1 สินค้าได้แก่  สบู่สมุนไพร ผ้าฝ้ายตัดชุด ผ้า
หมักโคลน ชุดผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 
   3. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย  ม .2  สินค้าได้แก่ เสื่อกก กระติ๊บข้าวเหนียว 
ฯลฯ 
   4. กลุ่มกล้วยเบรกแตกบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สินค้า ได้แก่  กล้วยเบรกแตก 
   5. กลุ่มยาหม่องสมุนไพรตราดอกกระทุ่ม  บ้านหลุบทุม  ม .4 สินค้าได้แก่ ยาหม่อง
สมุนไพร 
   6. กลุ่มทอผ้าบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สินค้าได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหมมัดหมี่  
   7. กลุ่มสัมมาชีพท าขนมกล้วยฉาบ บ้านเพ็ดน้อย  ม.6  สินค้าได้แก่ กล้วยฉาบ 

     6.8  แรงงาน 
  แรงงานในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร เพราะพ้ืนที่ของต าบล
เมืองพะไลเป็นพื้นที่การท าเกษตรเกือบทั้งหมด 
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 7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ต าบลเมืองพะไล มีองค์กรทาง
ศาสนาในพื้นท่ี ได้แก่ วัดจ านวน  7 แห่ง ส านักสงฆ ์ จ านวน  1  แห่ง    
    วัดจ านวน  7  แห่ง ดังนี้ 
     1. วัดบ้านฝาผนัง 
     2. วัดบ้านแดงน้อย 
     3. วัดบ้านพะไล 
     4. วัดบ้านหลุบทุ่ม 
     5. วัดบ้านสระน้ าเที่ยง 
     6. วัดบ้านเพ็ดน้อย 
     7. วัดบ้านหนองเรือ 
   ส านักสงฆ์ จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
      1. ส านักสงฆ์บ้านโนนสะอาด 

       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   ชาวบ้านต าบลเมืองพะไล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่คนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนกลายเป็นประเพณี ฮีตสิบสอง ได้แก่ บุญประเพณี ดังนี้  
    1. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
    2. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
    3. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
    4. บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่ 
    5. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
    6. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
    7. บุญซ าแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
    8. บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
    9. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
    10. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
    11. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
    12. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น ได้แก่ 
  การท ากระติ๊บข้าว กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอ      
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อกันมา โดยในระยะเริ่มต้นจะท ามาจากไม้ไผ่
ซึ่งมีอยู่ในหมู่บ้านมากมาย การสานกระติ๊บข้าวส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนสาน ต่อมา   
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ มีคุณยายบัวพันธ์ ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแดงน้อย ได้ริเริ่มท ากระติ๊บข้าวจากต้นจันทะบูล 
(ต้นกก) เพราะคุณยายมองเห็นวัสดุธรรมชาติ คือต้นจันทะบูล ที่อยู่ในหมู่บ้านมีจ านวนมาก ปลูกง่าย จึงได้น า
ต้นจันทะบูลตากแห้งมาท าเป็นกระติ๊บข้าว จากนั้นนางมนเทียร หง ษ์ไธสง สนใจงานฝีมือของคุณยายจนไป
ฝึกหัดท ากับคุณยายจนช านาญ จึงได้รวบรวมสมาชิกได้ ๑๘ คน จัดตั้งกลุ่มในนาม กลุ่ม อาชีพหัตถกรรมบ้าน
แดงน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลายขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยได้มีการน าลายขิตของ 
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ผ้าไหมมาใส่ในการท ากระติ๊บข้าวด้วยท าให้กระติ๊บข้าวมีความสวยงาม อ่อนช้อยและมีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ 
ของกระติ๊บข้าวบ้านแดงน้อย และมีการท าผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลายรูปแบบ  หลายขนาด เช่น หมวกท่ีท าจากต้น       
จันทะบูล และเสื่อที่ทอจากต้นจันทะบูลมีลวดลายสวยงาม เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกทั้งหมด ๓๑ คน 

  ภาษาถิ่น  
      พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลเป็นชาวไทย - ลาว อพยพเข้ามาอยู่เป็นหลัก ดังนั้นภาษาท้องถิ่นท่ีใช้จะ
เป็นภาษาลาว หรือ ภาษาอีสาน  

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าพ้ืนเมือง ได้แก่  
    1. กระติ๊บข้าวเหนี่ยว   
    2. ผ้าไหม 
   3. เสื่อกก 
   4. ผ้าไหมมัดหมี ่
  ของที่ระลึก  ได้แก่ 
   1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 
   2. ผ้าพันคอ 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  ๑)  ล าน้ า  ล าห้วย     จ านวน  ๑๒  สาย 
  ๒)  บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ     จ านวน  ๑๙  แห่ง 
  ๔.  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   ๑)  ฝาย      จ านวน    ๗  แห่ง 
   ๒)  บ่อน้ าตื้น     จ านวน    ๗  แห่ง 
   ๓)  บ่อบาดาล     จ านวน   ๑๒ แห่ง 
   ๔)  ประปา        จ านวน    ๙  แห่ง 

     8.2 ป่าไม้ 
   ทรัพยากรป่าไม้  ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
แต่อย่างใดมีเพียงป่าสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่สงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรในหมู่บ้านและ
ต าบล 

     8.3 ภูเขา 
   พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีลักษณะเป็นภูเขา มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลเป็นพื้นที่การเกษตร ประชาชนมีอาชีพท านาเป็นส่วนมาก จึงไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2563 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2563 
 

   1. รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 
ล าดับ 

โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากวัด
บ้านพะไล ม.3 - บ้านนายสมบูรณ์ ฮาดเศษ 

69,900.00 
 

69,000.00 900.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 30 
ม. หนา 0.15 ม. 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
สระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน้าโรงพยาบาล 

569,000.00 469,000.00 100,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
195 ม. หนา 0.15 ม.  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด  ม. 8 จากที่ดินนายไสว  จันที
นอก ถึงคลองล าห้วยน้อย 

279,900.00 278,000.00 
 

1,900.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 96 
ม. หนา 0.15 ม.  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน
หนองเรือ ม.7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี - 
หนองโจกโหลก 

65,300.00 64,000.00 1,300.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 
31 ม. หนา 0.15 ม. 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.
1 จากบ้าน นางถวิล สีก าพ้ี ถึงสี่แยกบ้าน
นางมณี สุวิหาร 

233,400.00 231,000.00 2,400.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเรือ 
ม.7 สายจากบ้านนายสมชัย มารศรี - 
หนองโจกโหลก 

213,200.00 211,000.00 2,200.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 

-19- 



 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านแดงน้อย 
ม.2 สายบริเวณท่ีดินนางสุพร แทนไธสง ไป
ที่นา  นางมนเทียร หงษ์ไธสง 

279,900.00 277,900.00     
 

2,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 จากถนนสาย อบ
จ.นม.12205 ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย 
หนองแสง 

279,900.00 277,900.00 
 

2,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
96 เมตร หนา 0.15 เมตร 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้าน
หลุบทุ่ม ต.เมืองพะไลไปบ้านโนนเมือง     
ต.สามเมือง อ.สีดา 

156,500.00 154,500.00 2,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.15 เมตร 

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปาหอ
ถังสูง บ้านหนองแก ม.9 

274,900.00 267,116.70 7,783.30 ปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปาหอถังสูง 

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 

341,000.00 
 

339,000.00 2,000.00 
 

ก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร ติดตั้ง
ระบบกรองน้ า พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า 

รวม 11  โครงการ 2,762,900.00 2,638,416.70 124,483.30  
 แผนงานเคหะและชุมชน     

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ประจ าหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

73,170.00 73,170.00 - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.
4 เพ่ือด าเนินโครงการ 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านพะไล ม.3 

47,574.34 47,574.34 - อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญ่  

รวม 2  โครงการ 120,744.34 120,744.34 -  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

    

1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าริ 

10,000.00 2,560.00 7,440.00 ปลูกหญ้าแฝก ณ หนองน้ ากิน บ้านสระ
น้ าเที่ยง จ านวน  3,000 กล้า 

2 โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 20,000.00 4,305..00 15,695.00 ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณท่ีท าการ อบต.
เมืองพะไล และศพด.อบต.เมืองพะไล 

รวม 2 โครงการ 30,000.00 6,865.00 23,135.00  
 แผนงานเคหะและชุมชน     

1 โครงการบริหารจัดการขยะ 30,000.00 16,880.00 13,120.00 ฝึกอบรม ให้ความรู้ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิด 

2 โครงการบริหารจัดการขยะบ้านฝาผนัง ม.1 80,000.00 80,000.00 - จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ฝาผนัง ม.1 

รวม 2 โครงการ 110,000.00 96,880.00 13,120.00  
 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการ 

    

1 โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย 50,000.00 50,000.00 - อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบัวลาย 
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 100,000.00 100,000.00 - จัดการแข่งขันกีฬา ภายในต าบล 

รวม 2 โครงการ 150,000.00 150,000.00 -  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 แผนงานการศึกษา     
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 12,170.00 17,830.00 จัดกิจกรรมเนื่องวันเด็กแห่งชาติ 
2 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) 
35,700.00 23,800.00 11,900.00 จัดซื้อวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 
3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียน 
487,437.00 487,037.42 399.58 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก

นักเรียน ร.ร.บ้านแดงน้อย             
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย  และ
ศพด.อบต.เมืองพะไล 

4 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) 

102,900.00 73,800.00 29,100.00 จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน  ศพด.อบต.เมืองพะไล 

5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

857,140.00 857,140.00 - อุดหนุน ร.ร.บ้านแดงน้อย             
ร.ร.บ้านฝาผนัง   ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย   

รวม 5 โครงการ 1,513,177.00 1,453,947.42 59,229.58  
 แผนงานสาธารณสุข     

1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

70,000.00 62,630.00 7,370.00 พ่นหมอกครัว และรณรงค์การป้องกัน
โรคไข้เลือกออกภายในต าบล 

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

4,311.00 4,311.00 - ส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมว ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล  
หมู่ที่ 1-9 
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000.00 180,000.00 - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ม.1 - 
ม.9 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ 44,691.00 20,860.00 23,831.00 ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวพ้ืนท่ี ต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

รวม 4 โครงการ 299,002.00 267,801.00 31,201.00  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

350,000.00 349,915.00 
 

85.00 จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.เมืองพะไล เกษตรกร 
และประชาชนต าบลเมืองพะไล 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 30,000.00 - จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลเมืองพะไล 

3 โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง 20,000.00 20,000.00 - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การท ายาหม่อง 
ยานวดจากสมุนไพรให้แก่สตรี แม่บ้าน 
และประชาชนทั่วไปต าบลเมืองพะไล 

รวม 3 โครงการ 400,000.00 399,915.00 85.00  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
8,215.00 8,215.00 - ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน

จ านวน 2 จุด 
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 

115,600.00 63,642.00 51,958.00 จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

รวม 2 โครงการ 123,815.00 71,857.00 51,958.00  
 แผนงานงบกลาง     

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 100,000.00 - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.)  
อบต.เมืองพะไล 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,553,900.00 5,553,900.00 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล 
3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,840,500.00 1,770,400.00 70,100.00 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลเมืองพะไล 
4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 

เอดส์ 
61,000.00 61,000.00 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลเมือง

พะไล 
รวม 4 โครงการ 7,555,400.00 7,485,300.00 70,100.00  

 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

    

 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง พร้อม
ประตูเหล็กม้วนที่ท าการ อบต.เมืองพะไล  

154,400.00 135,000.00 19,400.00 ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน 
ที่ท าการ อบต.เมืองพะไล 

รวม 1 โครงการ 154,400.00 135,000.00 19,400.00  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 19,022.00 978.00 จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.
เมืองพะไล 

2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 540,000.00 81,270.00 458,730.00 จัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง 
3 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอ่ืนๆ 
30,000.00 30,000.00 - อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ 

บัวลาย 
4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน 
254,600.00 254,600.00 - จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

รวม 4 โครงการ 850,000.00 384,892.00 459,708.00  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 20,000.00 7,800.00 12,200.00 ด าเนินการบ้านหลุบทุ่ม ม.4 

รวม 1 โครงการ 20,000.00 7,800.00 12,200.00  
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  2. รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังนี้  

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม. 
5 สายหน้าโรงพยาบาล 

309,000.00 307,000.00 
 

2,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด   
ม. 8 จากที่ดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห้วยน้อย 

320,100.00 318,000.00 
 

2,100.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแดงน้อย ม.2 
จากบ้านนางกนกลักษณ์ แทบทาม ไปหนองถนนใหญ่ 

79,400.00 79,000.00 400.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม. 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม.
5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย 

102,100.00 100,000.00 2,100.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากบ้าน 
นายขุน หาริตะวัน - สระน้ าหนองแก 

62,900.00 62,000.00 900.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 27 ม. หนา 0.15 ม. 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบ้านฝาผนัง ม.1 สายจากบ้านนายประกาศิต ศรีโคตร - 
บ้านนางสุดใจ ชัยสงค์ 

377,400.00 375,000.00 2,400.00 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน   ฝาผนัง ม.1 รอบหนอง
น้ าใช้บ้าน   ฝาผนัง สายหน้าบ้านนางทองค า   ขิปปะเม 

249,900.00 248,000.00 1,900.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม.  

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนองเรือ ม.7 สายรอบ
สระหนองโจกโหลก 

276,100.00 274,000.00 2,100.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 สายจากนา
นางเพ็ญ มณียศ - สี่แยกไปหนองจาน 

249,600.00 247,000.00 2,600.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบ้านพะไล ม.3 จากบ้านนางยุวพิน หนูแก้ว - บ้านนาง
ฝ้าย เลิศมงคล 

200,000.00 198,000.00 2,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านแดงน้อย ม.2 สายบริเวณ
ที่ดินนางสุพร แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร หงษ์ไธสง 

320,100.00 318,000.00       2,100.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 
จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย 
หนองแสง 

320,100.00 318,000.00       2,100.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ต.เมือง
พะไล ไปบ้านตะคร้อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

399,400.00 396,000.00 3,400.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.7 ไปทาง
บ้านวังโพน 

123,900.00 122,000.00 1,900.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 ไปอ่างเก็บน้ า
วังขอนสัก 

146,000.00 144,000.00 2,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบศูนย์ราชการบัวลาย 245,200.00 243,000.00 2,200.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวม 16  โครงการ 3,781,200.00 3,749,000.00 32,200.00  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

1 โครงการขุดลอกคลองบ้านแดงน้อย ม. 2 จากนา 
นายจ านง  งามแก้ม ไปหนองถนนใหญ่ 

120,000.00 118,000.00 2,000.00 ขุดลอกคลอง กว้าง 9 ม. ยาว 
152 ม. ขุดลึก 2.50 ม. 

รวม 1  โครงการ 120,000.00 118,000.00 2,000.00  

 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์  
บ้านพะไล ม.3 

97,980.00 97,000.00 980.00 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดหนา 0.10 ม. พ้ืนที่ก่อสร้าง 
213 ตารางเมตร 

รวม 1  โครงการ 97,980.00 97,000.00 980.00  
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  3. รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นม.ถ.252-02 บ้าน    
ฝาผนัง หมู่ที่ 1 – บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 

6,467,935.72 3,870,000.00 2,597,935.72 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย ม.6 
สายบ้านเพ็ดน้อย – หนองแสง  ต.บัวลาย อ.บัวลาย 

1,385,000.00 848,000.00 537,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวม 2  โครงการ 7,852,935.72 4,718,000.00 3,134,935.72  

 
  4. รายละเอียดโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
ลงนามสัญญา 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนาย
สรวง นามสมบูรณ์ 

524,700.00 390,000.00 - - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวม 1  โครงการ 527,700.00 390,000.00 - -  
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  5. รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ า บ้านพะไล 
ม.3 จากบ้านนายสมหมาย ภักดีลุน - 
ทางเข้าบ้านนายจิตจวัตร หนูจิตต์ 

4,425.66 กองช่าง 

รวม    1   โครงการ 4,425.66  
2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

- -  

รวม    - -  
3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

30,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการบริหารจัดการขยะบ้านแดงน้อย 
ม.2 

80,000.00 ส านักปลัด 

รวม    2   โครงการ 100,000.00  
4. การพัฒนาแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. โครงการก าจัดผักตบชวา หรือวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

10,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการขุดลอกหนองน้ ากิน  
บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 

0.00 กองช่าง 

รวม    2   โครงการ 10,000.00  
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวัน 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรใน
ชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
9. การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
 

0.00 กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0.00 กองการศึกษาฯ 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

6,300.00 กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

9,030.00 กองการศึกษาฯ 

7. โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 94,400.00 ส านักปลัด 
8. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ส านักปลัด 

9. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

0.00 ส านักปลัด 

10. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัด 

11. โครงการจัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ ายา
ตรวจปัสสาวะ 

20,000.00 ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  12. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเมืองพะไล 

40,000.00 ส านักปลัด 

  13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอาย)ุ 

0.00 ส านักปลัด 

  14. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 0.00 ส านักปลัด 
รวม    14   โครงการ 198,130.00  

6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต. 
เมืองพะไล และผู้น าชุมชน 

260,000.00 ส านักปลัด 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร 

2. โครงการสร้างทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

20,000.00 ส านักปลัด 

 3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 ส านักปลัด 
รวม    3   โครงการ 280,000.00  
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6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 6.1 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม การจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเชิญผู้เข้าร่วมโครงการใน
จ านวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่โรคได้ จึงไม่สามารถด าเนินโครงการไดทุ้กโครงการ  เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 6.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
   ควรเร่งรัดให้ด าเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกโครงการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี  4 
รายงานสถานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
งบทดลอง  

ปีงบประมาณ  2563 
ณ  วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
ยอดยกมา รายการระหว่างเดือน ยอดยกไป 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
เงินสด 11011000 - - 28.03 28.03 - - 

เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-53229-5) 11012001 498,349.34 - 41,886.12 - 540,235.46 - 

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์  
(168-8-04656-5) 

11012001 1,597,082.40 - 2,040,432.15 2,069,967.02 1,567,547.53 - 

เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-1--39102-8) 11012001 8,886,957.38 - 1,230,492.96 2,785,419.00 7,332,031.34 - 

เงินฝาก-ประจ า (30002752034-9) 11012002 10,884,826.43 - - - 10,884,826.43 - 

เงินฝาก-ประจ า (300033992912) 11012002 2,073,907.65 - 22,834.16 - 2,096,741.81 - 

เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00056-6) 11012003 - - 2,085,774.89 2,085,774.89 - - 

เงินฝาก-กระแสรายวัน (3026027650) 11012003 - - 189,225.75 189,225.75 - - 

เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03194-1) 11012003 - - 3,230,492.96 3,230,492.96 - - 

เงินฝากกระทรวงการคลัง 11020000 - - 604,800.00 604,800.00 - - 

ลูกหนี้เงินยืม 11041000 - - 19,552.00 19,552.00 - - 

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 - - 390,000.00 - 390,000.00 - 

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 460,000.00 - - 40,000.00 420,000.00 - 

เงินรายรับ 19010000 - - 1,866,190.40 1,866,190.40 - - 

รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 - - - 968,860.00 - 968,860.00 
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ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
ยอดยกมา รายการระหว่างเดือน ยอดยกไป 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21040001 - 5,305.00 5,463.73 15,679.43 - 15,520.70 

เงินรับฝากประกันสัญญา 21040008 - 602,490.00 8,500.00 14,250.00 - 608,240.00 

เงินรับฝากประกันสังคม 21040013 - - 1,829.00 1,829.00 - - 

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 21040015 - - 150,875.75 150,875.75 - - 

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 21040016 - 957,673.52 - 1,088.00 - 958,761.52 

เงินรับฝากอ่ืนๆ เงินสมทบ สปสช 21040099 - 2,500.00 2,500.00 - - - 

เงินรับฝากอ่ืนๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

21040099 - 675.82 - 798.12 - 1,473.94 

เงินสะสม 31000000 - 4,298,893.66 - 1,795,076.89 - 6,093,970.55 

เงินส ารองเงินสะสม 32000000 - 14,267,777.58 - 316,778.28 - 14,584,555.86 

ภาษีป้าย 41100003 - 14,432.20 14,432.20 - - - 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 41100008 - 2,166.52 3,918.42 1,751.90 - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 - 698.40 698.40 - - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007 - 2,979.50 3,328.50 349.00 - - 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

41210012 - 70.00 70.00 - - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ 41210029 - 550.00 550.00 - - - 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 41219999 - 20.00 20.00 - - - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 - 400.00 400.00 - - - 

ค่าปรับผิดสัญญา 41220010 - 25,554.00 25,554.00 - - - 
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ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
ยอดยกมา รายการระหว่างเดือน ยอดยกไป 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 41230001 - 5,000.00 5,000.00 - - - 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

41230003 - 15,700.00 15,700.00 - - - 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41230007 - 640.00 700.00 60.40 - - 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 - 900.00 900.00 - - - 
ดอกเบี้ย 41300003 - 165,474.98 194,211.52 28,736.54 - - 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999 - - 11.00 11.00 - - 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 42100001 - 459,136.15 500,480.40 41,344.25 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 42100002 - 7,639,370.88 8,406,989.19 767,618.31 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 42100004 - 1,660,324.03 1,793,446.51 133,122.48 - - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 - 96,480.84 103,827.54 7,346.70 - - 
ภาษีสรรพสามิต 42100007 - 2,960,467.37 3,131,483.19 171,025.82 - - 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า
ไม ้

42100011 - 
4,750.00 6,751.00 2,001.00 - - 

ค่าภาคหลวงแร ่ 42100012 - 36,875.84 49,466.24 12,590.40 - - 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 - 27,812.01 27,812.01 - - - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

42100015 - 323,775.00 353,641.00 29,866.00 - - 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

43100002 - 
11,704,175.00 12,374,553.00 670,378.00 - - 
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ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
ยอดยกมา รายการระหว่างเดือน ยอดยกไป 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะ
กิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

44100001 
- 

4,759,740.00 

5,149,740.00 390,000.00 - - 

งบกลาง 51100000 7,470,636.00 - 622,075.00 8,092,711.00 - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 2,198,460.00 - 199,860.00 2,398,320.00 - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 5,647,468.00 - 534,630.00 6,182,098.00 - - 
ค่าตอบแทน 53100000 125,400.00 - 471,910.00 597,310.00 - - 
ค่าใช้สอย 53200000 1,729,511.00 - 426,643.00 2,156,154.00 - - 
ค่าวัสด ุ 53300000 646,867.92 - 249,624.00 896,491.92 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 167,546.14 - 36,578.45 204,124.59 - - 
ค่าครุภัณฑ ์ 54100000 274,785.00 - 18,500.00 293,285.00 - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 6,113,116.70 - 1,768,300.00 7,881,416.70 - - 
รายจ่ายอื่น 55100000 - - 20,000.00 20,000.00 - - 
เงินอุดหนุน 56100000 1,267,884.34 - 80,000.00 1,347,884.34 - - 

รวม 50,042,798.30 50,042,798.30 48,482,682.47 48,482,682.47 23,231,382.57 23,231,382.57 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 

 

ทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2562 ณ 30 กันยายน 2563 ผลต่าง 

สินทรัพย ์    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) 23,859,607.73 22,421,382.57 (1,438,225.16) 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ  - 390,000.00 390,000.00 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ 680,000.00 420,000.00 (260,000.00) 

          รวมสินทรัพย์ 24,539,607.73 24,539,607.73 (1,308225.16) 
หน้ีสินและเงินสะสม    

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) - 968,860.00 968,860.00 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 1,498,146.49 1,583,996.16 85,849.67 

รวมหน้ีสิน 1,498,146.49 2,552,856.16 1,054,709.67 
เงินสะสม 8,773,683.66 6,093,970.55 (2,679,713.11) 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 14,267,777.58 14,267,777.58 316,778.28 
ผลต่างของการด าเนินงานไตรมาส - - - 

รวมหนี้สินและเงินสะสม 24,539,607.73 23,231,382.57 (1,308,225.16) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 

 

หมายเหตุ  8  เงินสะสม ปี  2563 ปี  2562 
เงินสะสม  1  ตุลาคม   
        รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 
        หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 
          (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 
บวก  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงิน   
          สะสม 
        รับคืนเงินสะสม 
หัก    จ่ายขาดเงินสะสม   
 
เงินสะสม  30  กันยายน   

8,773,683.66 
2,111,855.17 
   316,778.28 
  
            1,795,076.89 
                      
                 28,800.00 
            4,503,590.00 (2,679,713.11) 

 
6,093,970.55 

8,136,859.07 
4,418,475.99 
   662,771.40 
           
            3,755,704.59 
                  
                      120.00 
            3,119,000.86     636,824.59 
             
                                 8,773,683.66 

 
เงินสะสม  30  กันยายน    ประกอบด้วย              ปี 2563             ปี 2562 
 1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน            -       - 
 2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.        -           -  
  3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                 -       - 
  4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ                      -            - 
 5. ลูกหนี้ค่าภาษี          -         - 
 6. ลูกหนี้รายได้อื่น               -        - 
  7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ท่ีช าระหนี้แล้ว        -         - 
     (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู)้      -        - 
 8. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้             6,093,970.55     8,136,859.07  
                  6,093,970.55     8,136,859.07 
             ปี 2563   ปี 2562   
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานจ านวน     0.00           499,100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ บริหารงานทั่วไป 
รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

งานอุตสาหกรรม
การโยธา 

การ 
เกษตร 

งบกลาง รวม 

รายจ่าย 

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 8,529,619.00 - - - - - -  - - 8,087,738.00    8,087,738.00 

   งบบุคลากร 
  

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินงบประมาณ 2,398,32.00 2,398,320.00 - - - - -  - - - 2,398,320.00 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินงบประมาณ 6,830,760.00 4,626,570.00 - 598,074.00 - 957,454.00 -  - - - 6,182,098.00 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 713,150.00 105,250.00 42,000.00 4,200.00 - - -  - - - 151,450.00 

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 3,638,689.00 1,021,548.00 76,757.00 362,510.00 87,801.00 212,058.00     377,715.00  - 6,865.00 - 2,145,254.00 

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,235,937.00 232,834.50 - 571,989.42 9,450.00 60,383.00                                
- 

 - 5,995.00 - 880,651.92 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 

- - - - 15,840.00 - -  - - - 15,840.00 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินงบประมาณ 220,000.00 204,030.99 - - - - -  - - - 204,030.99 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 274,385.00 204,185.00 - 26,000.00 - 37,200.00 -  - - - 267,385.00 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 

- - - 25,900.00 - - -  - - - 25,900.00 

 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เงินงบประมาณ 2,921,725.66 - - - - - -  2,638,416.70 - - 2,638,416.70 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 

- - - - - - -  4,718,000.00 - - 4,718,000.00 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 - - - - -  - - - 20,000.00 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,427,884.34 30,000.00 -     857,140.00     180,000.00 200,744.34 30,000.00 50,000.00 - - - 1,347,884.34 

รวม 28,210,470.00 8,842,738.49 118,757.00 2,445,813.42 293,091.00 1,467,839.34 407,715.00 50,000.00 7,356,416.70 12,860.00 8,087,738.00 29,082,968.95 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 
 

รายการ/
หมวด 

ประมาณการ 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/์
เฉพาะกิจ 

รวม บริหารงานทั่วไป 
รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

งานอุตสาหกรรม
การโยธา 

การ 
เกษตร 

งบกลาง 

รายจ่าย               

งบกลาง 8,529,619.00 8,087,738.00 - 8,087,738.00 - - - - - -  - - 8,087,738.00 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

2,398,32.00 2,398,320.00 - 2,398,320.00 2,398,320.00 - - - - -  - - - 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

6,830,760.00 6,182,098.00 - 6,182,098.00 4,626,570.00 - 598,074.00 - 957,454.00 -  - - - 

ค่าตอบแทน 713,150.00 595,310.00 - 595,310.00 439,260.00 42,000.00 42,310.00 - 71,740.00 -  - - - 

ค่าใช้สอย 3,638,689.00 2,145,254.00 - 2,145,254.00 1,021,548.00 76,757.00 362,510.00 87,801.00 212,058.00     377,715.00  - 6,865.00 - 

ค่าวัสดุ 1,235,937.00 880,651.92 15}840.00 896,491.92 232,834.50 - 571,989.42 25,290.00 60,383.00                                
- 

 - 5,995.00 - 

ค่า
สาธารณูปโภค 

220,000.00 204,030.99 - 204,030.99 204,030.99 - - - - -  - - - 

ค่าครุภัณฑ์ 274,385.00 267,385.00 25}900.00 293,285.00 204,185.00 - 51,900.00 - 37,200.00 -  - - - 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2,921,725.66 2,773,416.70 5.108,000.00 7,881,416.70 - - - - 135,000.00 -  7,746,416.70 - - 

รายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - - - - -  - - - 

เงินอุดหนุน 1,427,884.34 1,347,884.34 - 1,347,884.34 30,000.00 -     857,140.00     180,000.00 200,744.34 30,000.00 50,000.00 - - - 

รวมจ่าย 28,210,470.00 24,902,088.95 5,149,740.00 30,051,828.95 9,176,748.49 118,757.00 2,483,923.42 293,091.00 1,674,579.34 407,715.00 50,000.00 7,746,416.70 12,860.00 8,087,738.00 
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รายการ/
หมวด 

ประมาณการ 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 

รวม บริหารงาน 
ท่ัวไป 

รักษาความสงบ 
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

งานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

การ 
เกษตร 

งบกลาง 

รายรับ 

ภาษีอากร 117,000.00 18,350.62 - 18,350.62           

ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

80,800.00 52,920.90 - 52,920.90           

รายได้จาก
ทรัพย์สิน 

200,000.00 194,211.52 - 194,211.52           

รายได้ 
เบ็ดเตล็ด 

127,000.00 11.00 - 11.00           

ภาษีจัดสรร 16,235,000.00 14,373,897.08 - 14,373,897.08           

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

11,450,670.00 12,374,553.00 - 12,374553.00           

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค/์
เฉพาะกิจ 

- - 5,149,740.00 5,149,740.00           

รวมรับ 28,210,470.00 27,013,944.12 5,149,740.00 32,163,684.12           
รายรับสูงกว่า
หรือต่ ากว่า
รายจ่าย 

    
2,111,855.17 
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