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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



ค าน า 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลสามารถตอบสนองภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอ  รวมทั้งประโยชน์ของ
ทางราชการ  ประชาชน และเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2561 นี้ขึ้น โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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หลักการและเหตุผล 
 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ไปแล้วเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  นั้น 

  เนื่องจากประชาชานในพื้นท่ีมีความต้องการพัฒนาโครงการต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งบางโครงการ
ไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งโครงการต่างๆ เป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน ที่
ประชาชนมีความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2/2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองพะไล  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหา ความจ าเป็น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 
          และการโยธา 

  6 3,311,550 2 2,736,550 2 2,736,550 10 8,784,650 

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   1 500,000     1 500,000 
รวม   7 3,811,550 2 2,736,550 2 2,736,550 11 9,284,650 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

          

    2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 350,000 1 350,000 1 350,000 3 1,050,000 

รวม   1 350,000 1 350,000 1 350,000 3 1,050,000 
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แบบ ผ.07 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    แหล่งน้ า 

          

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรม 
          และการโยธา 

  8 989,500     8 989,500 

รวม   8 989,500     8 989,500 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    คุณภาพชีวิต 

          

    4.1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  2 525,000     2 525,000 

    4.2 แผนงานสาธารณสุข   3 234,000 3 252,000 3 270,000 9 756,000 
รวม   5 759,000 3 252,000 3 270,000 11 1,281,000 

รวมทั้งสิ้น   21 5,910,050 6 3,338,550 6 3,356,550 33 12,605,150 
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แบบ ผ.07 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จากถนน
สายหนองแวงบัวลาย – 
บ้านนายณรงค์  หาริตะวัน 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรไดส้ะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 120 
ม. หนา 0.10 ม. ถม
ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

 200,000   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเรือ ม.7  จาก
บ้านนางโสภา  วิเศษดี  -  
หนองโจกโหลก 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรไดส้ะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
83 ม. หนา 0.10 ม.  

 122,000   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สาย นม.ถ. 252-02 
บ้านฝาผนัง หมู่ 1 – บ้าน
แดงน้อย หมู่ 2 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรไดส้ะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 
2,100 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. ปรมิาตรหิน
คลุก 1,050 
ลูกบาศก์เมตร 

 351,550 351,550 351,550 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

 

4 วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านแดงน้อย  ม. 2 
ช่วงบ้านนายทวิช  ตรีพงษ์ 

เพื่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวกขึ้น และ
ป้องกันการท่วมขัง 

วางท่อขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.30 ม.  ยาว 15 ม. 

 15,000   ไม่มีน้ าท่วมขังในพื้นที่ ระบายน้ าไดส้ะดวก
มากขึ้น 

 

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ล าห้วยน้อยบ้านพะไล ม.3 

เพื่อระบายน้ าในล า
ห้วยไดส้ะดวกขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
กว้าง 1.5 ม. สูง 1.5 
ม. ยาว 7 ม.  

 238,000   ไม่มีน้ าท่วมขังในพื้นที่
เกษตรของประชาชน 

ระบายน้ าไดส้ะดวก
มากขึ้น 

 

รวม 5    926,550 351,550 351,550    
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แบบ ผ.01 



 
 
 
 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หมอแปลงบ้านหนองแก   
ม.9  จาก สภ.บัวลาย – 
สระฝายใหม ่

เพื่อน ากระแสไฟฟ้า
ไปใช้เพื่อผลติ
น้ าประปาสระฝาย
ใหม ่

รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ.
บัวใหญ่ 

 500,000   ประปาสระฝายใหม่
สามารถใช้งานได ้

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 1    500,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-6- 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางากรแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิต  
          พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ 
โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง อบต.
เมืองพะไล เกษตรกร และ
ประชาชนต าบลเมือง
พะไล 

 350,000 350,000 350,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านการ
ประเมินร้อยละ 60 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม ่

ส านักปลดั 

รวม 1    350,000 350,000 350,000    
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แบบ ผ.01 



 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าห้วยยาง  บ้านหลุบ
ทุม  ม.4 

เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝ่ายน้ าล้น 
กว้าง 23 ม. สันฝ่าย
สูง 1.00 ม.  

 300,000   ร้อยละของน้ าท่ีสามารถ
กักเก็บไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 
5 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
ส าหรับการเกษตร
และมีน้ าใช้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าห้วยน้อย บ้านพะไล 
ม.3    

เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝ่ายน้ าล้น 
กว้าง 12 ม. สันฝ่าย
สูง 1.00 ม. 

 180,000   ร้อยละของน้ าท่ีสามารถ
กักเก็บไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 
5 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
ส าหรับการเกษตร
และมีน้ าใช้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกหนองฝาย
สวนบ้านฝาผนัง ม. 1 

เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
และป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกฝายหนองสวน
ขนาดกว้าง 45 ม.   
ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.50 ม. ปรมิาตรดิน
ขุด 7,698.25 ลบ.ม.  

 275,500   ร้อยละของน้ าท่ี
สามารถกักเก็บได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
ส าหรับการเกษตร
และมีน้ าใช้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยยางบ้านเพ็ด
น้อย  ม.6 

เพื่อซ่อมแซมคันคลู า
ห้วยที่พังช ารุด 

ซ่อมแซมคันคลู าห้วย
ยาง ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. ถมดิน
หนาเฉลี่ย 4 ม.  วาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.50 ม. จ านวน 6 
ท่อน 

 33,500   คันคูล าห้วยสามารถ
ใช้ได้ร้อยละ 100 

คัดคูมสีภาพแข็งแรง
สามารถกักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยขี้หนูบา้น
หนองเรือ ม.7 

เพื่อซ่อมแซมคันคลู า
ห้วยที่พังช ารุด 

ซ่อมแซมคันคลู าห้วย
ขี้หน ูขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. ถมดิน
หนาเฉลี่ย 4 ม.  วาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.50 ม. จ านวน 6 
ท่อน 

 33,500   คันคูล าห้วยสามารถ
ใช้ได้ร้อยละ 100 

คัดคูมสีภาพแข็งแรง
สามารถกักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยขี้หนูบา้นโนน
สะอาด ม.8 

เพื่อซ่อมแซมคันคลู า
ห้วยที่พังช ารุด 

ซ่อมแซมคันคลู าห้วย
ขี้หน ูขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. ถมดิน
หนาเฉลี่ย 4 ม.  วาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.50 ม. จ านวน 6 
ท่อน 

 33,500   คันคูล าห้วยสามารถ
ใช้ได้ร้อยละ 100 

คัดคูมสีภาพแข็งแรง
สามารถกักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยม่วงบ้านหนอง
แก  ม.9 

เพื่อซ่อมแซมคันคลู า
ห้วยที่พังช ารุด 

ซ่อมแซมคันคลู าห้วย
ม่วง ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. ถมดิน
หนาเฉลี่ย 4 ม.  วาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.50 ม. จ านวน 6 
ท่อน 

 33,500   คันคูล าห้วยสามารถ
ใช้ได้ร้อยละ 100 

คัดคูมสีภาพแข็งแรง
สามารถกักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วย
ยางบ้านเพ็ดน้อย ม.6 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
คอสะพาน 

ก่อสร้างผนังคอนกรตี 
หนา 0.30   ม.  ยาว  
7  ม.  สูง  2  ม. 
จ านวน  2  ข้าง 

 100,000   ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าได้ร้อยละ 
100 

สามารถป้องกันการ
กัดเซาะของน้ า 

กองช่าง 

รวม 8    989,500      
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แบบ ผ.01 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้าง
ลานกีฬา บ้านหนองเรือ หมู่
ที่ 7 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
ประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
และออกก าลังกาย  

ถมดินขนาดกว้าง  
38.50 ม. ยาว 
65.50 ม. ถมดินหนา 
5.00 ม. 

 384,000   จ านวนพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรม 
และสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สนามกีฬาบ้านเพ็ดน้อย ม.
6 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณสนามกีฬาให้
เป็นแหล่งออกก าลัง
กายและพักผ่อน 

ถมดินกว้าง 43 ม. 
ยาว 82 ม. สูง 0.50 
ม. 

 141,000   จ านวนพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรม 
และสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 2    525,000      
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แบบ ผ.01 



 
 
 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

ท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว ใน
พื้นที่ต าบลเมืองพะไล                
หมู่ที่ 1-9   

 45,000 60,000 75,000 จ านวนสุนัขและ
แมวไดร้ับการฉดี
วัคซีนครบทุกตัว 

การระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ีลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจข้อมลู
และขึ้นทะเบยีน
จ านวนสุนัขและแมว 

ส ารวจข้อมลูและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมว ในพื้นที่
ต าบลเมืองพะไล                
หมู่ที่ 1-9 

 9,000 12,000 15,000 จ านวนสุนัขและ
แมวไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

สุนัขและแมวได้ขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

ส านักปลดั 

รวม 2    54,000 72,000 90,000    
 

 

 

 

-12- 

แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 
 

แบบ  ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี  2/2561 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจให้
ประชาชน ในการ
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 

หมู่ที่ 1 - 9 
ต าบลเมืองพะไล 
 

 180,000 180,000 180,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ควบคุมป้องกัน
โรค และการ
ดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ควบคุมป้องกัน
โรค และการ
ดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
9 
ต าบลเมืองพะไล 
 

รวม 1    180,000 180,000 180,000     
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แบบ ผ.02 



 

 

 

 

 

แบบ  ผ.03 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี  2/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเพด็น้อย 
ม.6 จากถนนหนอง
แวง  บัวใหญ่ – 
บ้านเพ็ดน้อย 

เพื่อปรับสภาพ
ถนนให้สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 
2,700 ม. หนา 
0.15 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

 2,385,000 2,385,000 2,385,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่บริการไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 60 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

รวม 1    2,385,000 2,385,000 2,385,000     
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แบบ ผ.03 


