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ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนพัฒนาซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง  และเปูาหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น   และสอดประสานกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และการพัฒนาประเทศ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ที่มีเปูาหมายภายใน ๕  ปี เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเปูาหมาย 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองพะไล  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เพ่ือเป็นแผนพัฒนาต าบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุ
เปูาประสงค์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา  และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานงบประมาณ  หรืองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและแผนการด าเนินงานต่อไป 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
            มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
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-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
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-  ค าสั่งแต่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

  



 
 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

...................................... 

๑.๑  ลักษณะของแผนสามปี 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ ได้บัญญัติหลักการ
ปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการ
บริหารงานบุคคล  การเงิน  และการคลัง  ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาค
ประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  บรรลุความส าเร็จตามเปูาหมาย  จึงต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนา

ได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ /กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/
กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (๑)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 (๒)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (๓)  เป็นการเชื่อมดยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๔)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่  ๑  ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ความส าคัญ

ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาค

ประชาชนว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  
 ขั้นตอนที่  ๒  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 



 
-๒- 

 ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยหลัก   SWOT 
 ขั้นตอนที่  ๔  ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่  ๕  จัดท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สามปี 
 ขั้นตอนที่  ๖  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา  ความต้องการ  และน าข้อมูลจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
 ขั้นตอนที่  ๗  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  ๘  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมดยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
 

  



 

ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

............................................... 

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

๒..๑  ประวัติความเป็นมา 
 ตามค าบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่อาศัยในหมู่บ้าน กล่าวว่า ราวปี พ .ศ. ๒๔๖๐ ครอบครัวของนายทน  จัน
พินิจ และนางหลง  ใจดี  สองครอบครัวนี้ได้อพยพจากทางใต้  โดยทั้งสองเป็นคนพ้ืนเมืองของคนโคราช  ได้
เดินทางมาเพ่ือแสวงหาที่ตั้งท ามาหากิน  จนกระทั่งมาพบสระโบราณซึ่งมีน้ าใสสะอาด  รอบสระมีเศษก้อนหิน
กระจัดกระจายและต้นพะไลขึ้นเต็มไปทั่ว  จึงตั้งหลักปักฐานท ามาหากินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านกล่าวว่าเดิมที่

แห่งนี้เป็นเมืองเก่าของท้าวก าพร้าซึ่งได้หายสาบสูญไปในบ่อไก่แก้ว  หัวหน้าหมู่บ้านจึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านพะไล”  
โดยถือเอาต้นพะไล  ซึ่งเป็นพืชตระกูลว่านชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมากมายในสระนั้นเป็นชื่อของต าบล 
 เมื่อการขยายตัวของหมู่บ้านพะไลกระทั่งเกิดเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น   ก็มีหมู่บ้านหลุบทุ่มและบ้านแดง
น้อยตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ตามมา  ทั้งสามหมู่บ้านได้ใช้บริการเกี่ยวกับการศึกษา  และศาสนาร่วมกับคนรุ่นก่อน  ซึ่ง
ทั้งสามหมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองต าบลกุดจอก ต่อมาได้แยกตัวขึ้นกับต าบลบัวลายและต าบลหนองหว้า

ตามล าดับ  ครั้งสุดท้ายได้แยกการปกครองขึ้นตรงต่อต าบลเมืองพะไล เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๐  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 

๒.๒  ข้อมูลทั่วไป 
 ท าเลที่ตั้งต าบล  ต าบลเมืองพะไล  ๑  ใน  ๔  ต าบลในเขตอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ต าบล
เมืองพะไล  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลบัวลาย   อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล า

ห้วยขี้หนูทางทิศเหนือ  ของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเนิน  จด

กึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕  จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้

ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองหว้า  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลาง

ทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตามทางสาธารณะสายฝา

ผนังหนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือของบ้านหนองตาดน้อย  

บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตต าบล  และทางสาธารณะสายหนองหว้า-บ้านแฝก  

จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  
๑๐  กิโลเมตร 
 



-๔- 

 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  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคันนาทางทิศใต้

ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลางล าห้วยยางทางทิศ

ตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ กิโลเมตร 
 เขตการปกครอง  รวม  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ที่  ๑  บ้านฝาผนัง  ผู้ปกครอง  นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๒  บ้านแดงน้อย  ผู้ปกครอง  นายสุทัศน์  ชุนไธสง   ก านันต าบลเมืองพะไล 
 หมู่ที่  ๓  บ้านพะไล  ผู้ปกครอง  นายไพรวัลย์  ชัยนิคม  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๔  บ้านหลุบทุ่ม    ผู้ปกครอง  นายเสนาะ  โคกสีนอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๕  บ้านสระน้ าเทีย่ง  ผู้ปกครอง  นายแสงอารมย์  นามวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๖  บ้านเพ็ดน้อย  ผู้ปกครอง  นายนฤเบศ  เขตคาม  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเรือ  ผู้ปกครอง  นายนพรัตน์  โชติไธสง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสะอาด  ผู้ปกครอง  นายสิงห์  สาฆ้อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๙  บ้านหนองแก  ผู้ปกครอง  นายชู  หาลิตะวัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชากร 
 จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอบัวลาย  ณ  
เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ของต าบลเมืองพะไล  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๔,๑๑๙  คน  จ าแนกเป็น  ชาย  ๒,๐๕๒  คน  
หญิง  ๒,๐๖๗  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๒๐.๒๒  คน/ตารางกิโลเมตร  และมีจ านวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  
๑,๑๙๐  ครัวเรือน   
 

จ านวนประชากร  จ าแนกรายละเอียดรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน 
๒๕๕๘ 

ชาย หญิง รวม 
๑ ฝาผนัง ๔๒๑ ๔๑๓ ๘๓๔ 
๒ แดงน้อย ๒๙๑ ๓๒๒ ๖๑๓ 
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หมู่ที่ บ้าน 
๒๕๕๘ 

ชาย หญิง รวม 
๓ พะไล ๒๐๙ ๒๑๓ ๔๒๒ 
๔ หลุบทุ่ม ๑๒๓ ๑๓๒ ๒๕๕ 
๕ สระน้ าเที่ยง ๑๐๒ ๘๗ ๑๘๙ 
๖ เพ็ดน้อย ๒๖๐ ๒๘๕ ๕๔๕ 
๗ หนองเรือ ๓๐๓ ๓๐๐ ๖๐๓ 
๘ โนนสะอาด ๑๒๙ ๑๑๘ ๒๔๗ 
๙ หนองแก ๒๑๓ ๑๙๗ ๔๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๒ ๒,๐๖๗ ๔,๑๑๙ 
   

การศาสนา 
 ประชาชนในต าบลเมืองพะไล  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  จ านวน  ๘  แห่ง  ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน 
ยกเว้นบ้านหนองแก  หมู่ที ่ ๙ 
 ระบบสาธารณูปโภค 
 ๑.  การโทรคมนาคม 
  ๑)  จุดรับ – ส่ง  ไปรษณีย์  โทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๒)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน  ๖  ตู้ 
  ๓)  โทรศัพท์ติดตั้งตามบ้านแต่ใช้สาธารณะ  จ านวน  ๘  เครื่อง 
 ๒.  การไฟฟูา 
  ไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่มีบางจุดเท่านั้นที่ยังไม่เพียงพอซึ่งเป็นจ านวนน้อย 
 ๓.  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)  บ่อโยก      จ านวน  ๑๒  แห่ง 
  ๔)  ประปา         จ านวน    ๙  แห่ง 
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 การศึกษา 
 ๑)  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๓  แห่ง  
ประกอบด้วย  โรงเรียนฝาผนัง  โรงเรียนบ้านแดงน้อย  และโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย  มีจ านวนครู  และนักเรียน 
ดังนี้ 

โรงเรียน จ านวนครู 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนฝาผนัง 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

๗ 
๑๔ 
๓ 

๓๓ 
๘๗ 
๑๘ 

๒๔ 
๖๓ 
๑๘ 

๕๗ 
๑๔๑ 
๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๑๓๘ ๑๐๕ ๒๓๔ 
 

 ๒)  โรงเรียนมัธยมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 ๓)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๙  แห่ง 
 ๔)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  จ านวน  ๑  แห่ง 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฝาผนัง 
 

ชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๒ ๕ ๗ 

ป.๒ ๓ ๓ ๖ 

ป.๓ ๒ ๕ ๗ 

ป.๔ ๘ ๔ ๑๒ 

ป.๕ ๔ ๒ ๖ 

ป.๖ ๗ ๕ ๑๒ 

ก่อนประถมฯ ๗ - ๗ 

รวม ๓๓ ๒๔ ๕๗ 

   
ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๖  คน  บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน – คน อ่ืนๆ  (ครูพี่เลี้ยง/ช่างครุภัณฑ์)  จ านวน  ๒  คน 
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ข้อมูลโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๖ ๑ ๗ 

ป.๒ ๗ ๖ ๑๕ 

ป.๓ ๙ ๕ ๑๔ 

ป.๔ ๘ ๒ ๑๐ 

ป.๕ ๙ ๑๐ ๑๙ 

ป.๖ ๖ ๖ ๑๒ 

ม.๑ ๙ ๖ ๑๕ 

ม.๒ ๕ ๗ ๑๒ 

ม.๓ ๖ ๗ ๑๓ 

ก่อนประถมฯ ๑๑ ๑๓ ๒๔ 

รวม ๘๗ ๖๓ ๑๔๑ 

 ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๑๔  คน  บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน – คน อ่ืนๆ  (ครูพี่เลี้ยง/ช่างครุภัณฑ์)  จ านวน  ๓  คน 
 
 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 
ชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๓ ๑ ๔ 

ป.๒ ๑ ๓ ๔ 

ป.๓ ๒ ๒ ๔ 

ป.๔ - ๒ ๒ 

ป.๕ ๗ ๑ ๘ 

ป.๖ - ๒ ๒ 

ก่อนประถมฯ ๕ ๗ ๑๒ 

รวม ๑๘ ๑๘ ๓๖ 

 ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๓  คน  บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๑ คน อ่ืนๆ  (ครูพี่เลี้ยง/ช่างครุภัณฑ์/ลูกจ้างชั่วคราว)  จ านวน  ๑  คน 
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ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

อนุบาล ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

อนุบาล - - - 

รวม ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

 บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก ชาย  จ านวน  -  คน หญิง  จ านวน  ๒  คน และแม่บ้าน จ านวน  ๑  คน รวม ๓  คน   

 การสาธารณสุข 
 ต าบลเมืองพะไลมีโรงพยาลบาลบัวลาย จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  ๕ บ้านสระน้ าเที่ยง  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพะไล  (สถานีอนามัยประจ าต าบล)  จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๖  
บ้านแดงน้อย  หมู่ที่  ๒ ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้ติดเชื้อ  HIV  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล     มีจ านวน ๑๐  คน  (ชาย ๔  คน  หญิง  ๖ 
คน)  ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 ผู้สูงอายุ  ในเขตต าบลเมืองพะไล  ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
จ านวน  ๕๕๙  คน 
 ผู้พิการทุพพลภาพ  จ านวน  ๘๙  คน  แบ่งเป็นชาย  จ านวน  ๕๗  คน หญิง จ านวน ๓๒  คน 
 เส้นทางการคมนาคม 
 การคมนาคมภายในเขตกิ่งอ าเภอส่วนมากใช้ทางรถยนต์  ส่วนการคมนาคมต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัดใช้
ทางรถยนต์  หรือทางรถไฟ  โดยมีสถานีรถไฟที่ตลาดหนองบัวลาย 
 การบริหารงานบุคคล 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ๑.  นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมืองพะไล 
   ๒.  นายดาว  จันภิรมย์  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
   ๓.  นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
   ๔.  นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 
  (๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ๑.  นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภา อบต. 
   ๒.  นายทองสุข  การปลูก  รองประธานสภา อบต. 
   ๓.  นายมงคล  มูลแก่น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑  
   ๕.  นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 
   ๖.  นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
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   ๗.  นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
   ๘.  นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ 
   ๙.  นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ 
   ๑๐.นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ 
   ๑๑.นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ 
   ๑๒.นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
   ๑๓.นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
   ๑๔.นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ 
   ๑๕.นางค าปน  ราชสมบัติ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ 
   ๑๖.นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๘ 
   ๑๗.นายสุเวช  ปัตวงษ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙ 
   ๑๘.นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙  

 (๒)  จ านวนบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง  รวม  ๑๔  คน ของส่วนราชการทั้ง  
๕  ส่วน  ดังนี้ 
 ต าแหน่งในส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
  ๑.  นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.  นายพรชัย  ธงอาจ   หัวหน้าส านักปลัด 
  ๒.  นายวายุ  โสเขียว   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
  ๓.  นางสาวก าไร  ไปบน   นักพัฒนาชุมชน   
  ๔.  นางสาวเอ้ือมพร  จัดนอก  บุคลากร   
  ๕.  นายประธาน  แท่นรี   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.  นางสาวประภาพรรณ  นาคดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
  ๗.  นายณัฐพงษ์  ชุนไธสง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  ๘.  นายนิติพนธ์  พลแสน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 
  ๙.  นายสมหมาย  ประวรรณโก  นักการภารโรง  
  ๑๐.  นายชัยยุทธ  ทับเกตุแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป    
 ต าแหน่งในส่วนการคลัง  มีดังนี้ 
  ๑.  นางศุภรณี  เขียนดี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๒.  นางณิฐชานันท์  ธนาชัยศศิรัฐ  นักวิชาการคลัง    
  ๓.  นางนันทิดา  ประกอบผล  นักวิชาการพัสดุ    
  ๔.  นางสุพัตรา  บุญแผน   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  ๕.  นางวรรณิดา  พันเดช   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
 



-๑๐- 

 ต าแหน่งในส่วนโยธา  มีดังนี้ 
  ๑.  นายชัย  การสร้าง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๒.  นายนพพล  ตะวัน   ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 
  ๓.  นายนิติพันธุ์  ไชยาวัฒนะ  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 
  ๔.  นางสาวกุสุมา  วิเศษธร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 
  ๑.  นายภูริพัฒน์  อินทัชธนโชติ   หัวหน้าส่วนการศึกษา 
  ๒.  นางสาวสุพัตรา  พลดงนอก  ผู้ดูแลเด็ก 
  ๓.  นางสาวจันทิมา  นนทะน า  ผู้ดูแลเด็ก 
  ๔.  นางโสภี  พัตรภักดิ์   แม่บ้าน        
 (๓)  ระดับการศึกษาของบุคลากร   
  มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน   ๑   คน 
  ปวช.    จ านวน   ๑   คน 
  ปวส./อนุปริญญา   จ านวน   -    คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน  ๑๖  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    ๕  คน  
 (๔)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖     เป็นจ านวน  ๑๗,๔๔๔,๕๘๔.๕๗  บาท 
  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  เป็นจ านวน         ๒๔๐,๙๖๘.๐๐  บาท 
  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บได้      เป็นจ านวน  ๑๒,๗๑๕,๒๑๑.๕๗  บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐบาล      เป็นจ านวน    ๔,๔๘๘,๔๐๕.๐๐  บาท 



  
-๑๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการ 



-๑๒- 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 
  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
นักบริหารงาน อบต. ๘ (๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
จนท.ตรวจสอบภายใน (๐) 

ส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ๖ (๑) 

ส่วนการคลัง 
นักบริหารงานคลัง ๗ (๑) 

ส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง ๗ ((๑) 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ๖ (๑) 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานเทศกิจ 
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาด 
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุมโรค 

-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัฒนาและจัดเก็บ 
 รายได้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สิน 
 และพัสดุ 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุม 
 อาคาร 
-งานประสานงาน 
 สาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 



-๑๓- 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 

  

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - - - ๒ ๒ ๒ - - - ๑ ๒ ๑ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ๖ (๑) 

 
 
 
 
 
 

(งาน) บริหารงานทั่วไป 
(จนท.บริหารงานทั่วไป ๖) (๐) 

(งาน) ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

(........................) (๐) 

(งาน) กฎหมายและคดี 
(...............................) (๐) 

 (งาน) เทศกิจ 
(.................) (๐) 

(งาน) นโยบายและแผน 
(.......................) (๐) 

นักพัฒนาชุมชน ๓-๕,๖ว (๑) 

บุคลากร ๓-๕,๖ว (๑) 

เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔,๕-๖ (๑) 
(๑) 

นักการภารโรง (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (๑) 

เจ้าพนักงานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

๒-๔,๕-๖ (๑) 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

๓-๕,๖ว (๑) 

ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (๑) 

ผู้ช่วย จนท.ส่งเสริมสุขภาพ (๑) 



-๑๔- 
โครงสร้างส่วนการคลัง 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ๗) (๑) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

งานการเงิน 
(..................................) (๐) 

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน ๑ - - - ๓ - - - - - ๑ - 

งานบัญชี 
(.............................) (๐) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(.................................) (๐) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

นักวิชาการคลัง 
๓-๕,๖ว (๑) 

 

นักวิชาการพัสดุ 
๓-๕,๖ว (๑) 

ผู้ช่วย จพง.พัสดุ 
(๑) 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๓-๕,๖ว (๑) 



-๑๕- 
โครงสร้างส่วนโยธา 

 
 
 

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน ๑ - - - - - - - - - ๓ - 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) (๑) 

งานก่อสร้าง 
(........................) (๐) 

งานออกแบบ 
และควบคุมอาคาร 

(............................) (๐) 

งานสาธารณูปโภค 
(.............................) (๐) 

งานผังเมือง 
(.............................) (๐) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑) 

ช่างโยธา ๑-๓,๔,๕ (๐)  

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (๑) 

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (๑) 



-๑๖- 
โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - - ๑ - - - - - - - ๒ ๑ 

หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ๖) (๑) 

งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(.............................................) (๐) 

งานบริหารการศึกษา 
(...................................) (๐) 

นักวิชาการศึกษา ๓-๕,๖ ว (๐) 

ผู้ดูแลเด็ก (๒) 

แม่บ้าน (๑) 

งานกิจการโรงเรียน 
(.........................................) (๐) 



-๑๗- 
ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๑.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง ๒๕๐,๕๗๓.๖๗ ๒๕๐,๑๕๑.๑๗ ๒๔๐,๙๖๘ 
   ๑.๑ รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
      ๑.๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
      ๑.๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
      ๑.๑.๓ ภาษีปูาย 
      ๑.๑.๔ อากรฆ่าสัตว์ 
      ๑.๑.๕ อากรรังนกอีแอ่น 
      ๑.๑.๖ ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากยาสูบ 
      ๑.๑.๗ ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากน้ ามัน 
      ๑.๑.๘ ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากโรงแรม 
   ๑.๒ รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
      ๑.๒.๑ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
      ๑.๒.๒ รายได้จากทรัพย์สิน 
      ๑.๒.๓ รายได้จากสาธารณูปโภค 
      ๑.๒.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด 

๖๔,๐๑๗.๘๒ 
๑๑,๔๐๒ 

๖๑,๒๑๑.๘๒ 
๑,๐๐๐ 
๑,๘๐๖ 

- 
- 
- 
- 

๑๘๖,๕๕๕.๘๕ 
๒๘,๔๙๒ 

 
๓๑,๒๒๓.๘๕ 

- 
๑๒๖,๘๔๐ 

๘๖,๕๔๕.๖๗ 
๒๔,๙๐๕ 

๕๙,๙๘๘.๖๗ 
๑,๒๐๐ 

๔๕๒ 
- 
- 
- 
- 

๑๗๓,๖๐๕.๕๐ 
๓๔,๐๙๓ 

 
๗๙,๕๑๕.๕๐ 

- 
๖๐,๐๐๐ 

๘๑,๙๙๙.๑๓ 
๒๒,๕๖๒ 

๕๗,๘๖๕.๑๓ 
๑,๐๐๐ 

๕๗๒ 
- 
- 
- 
- 

๑๕๘,๙๖๘.๘๗ 
๑๔,๔๖๗ 

 
๘๘,๘๐๑.๘๗ 

- 
๕๕,๗๐๐ 

๒.รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้หรือ
แบ่งให้ท้องถิ่น 

๘,๘๐๑,๖๐๒.๕๙ 
 

๙,๒๘๐,๒๗๕.๐๗ ๑๒,๗๑๕,๒๑๑.๕๗ 
 

   ๒.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (๑ ใน ๙)  
      -พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ    
   ๒.๒ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   ๒.๓ ภาษีสุราและเบียร์ 
   ๒.๔ ภาษีสรรพสามิต 
   ๒.๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
   ๒.๖ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน 
   ๒.๗ ภาษีการพนัน 
   ๒.๘ ค่าภาคหลวงแร่ 
   ๒.๙ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
   ๒.๑๐ อ่ืนๆ  

๑,๓๑๘,๗๒๗.๐๙ 
๔,๘๖๙,๕๖๖.๗๙ 

๔๑,๑๐๗.๙๒ 
๖๒๓,๙๔๙.๕๑ 

๑,๕๐๘,๐๔๒.๒๘ 
- 
 

๓๕๕,๑๒๓ 
- 

๕๙,๐๖๕.๖๔ 
๒๖,๐๒๐.๓๖ 

- 

- 
๑,๕๓๙,๗๓๒.๑๑ 
๕,๔๐๑,๘๐๖.๙๐ 

๘๗,๙๔๘.๒๐ 
๖๘๓,๐๔๙.๕๖ 

- 
 

๒๗๔,๗๘๐ 
- 

๒๒,๗๔๐.๙๕ 
๔๒,๖๙๑.๓๒ 

- 

๑,๗๓๔,๕๓๖.๗๒ 
๘,๒๗๙,๑๗๐.๗๔ 

๘๖,๒๔๘.๒๕ 
๗๕๕,๓๕๖.๒๘ 

๑,๔๘๔,๖๖๕.๐๙ 
- 
 

๒๘๒,๕๕๑ 
- 

๒๙,๕๕๖.๔๒ 
๖๓,๑๒๗.๐๗ 

- 
๓.รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน(๑+๒) ๙,๐๕๒,๑๗๖.๒๖ ๙,๕๓๐,๔๒๖.๒๔ ๑๒,๙๕๖,๑๗๙.๕๗ 



-๑๘- 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๔.รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน)  รวม
อุดหนุน 

๗,๙๔๓,๘๙๔ ๖,๑๐๗,๒๓๘.๑๓ ๙,๒๓๗,๖๐๕ 

   ๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป 
   ๔.๒ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์     
   ๔.๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    

๔,๕๓๓,๓๙๔ 
- 

๓,๔๑๐,๕๐๐ 

๒,๙๗๙,๕๓๕ 
๑,๑๙๙,๑๒๐ 

๔,๙๐๘,๑๑๘.๑๓ 

๓,๔๐๕,๔๗๑ 
๕,๘๓๒,๑๓๔ 

- 
๕.รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและ
เงินกู้ (๓+๔) 

๑๖,๙๙๖,๐๗๐.๒๖ ๑๕,๖๓๗,๖๖๔.๓๗ ๒๒,๑๙๓,๗๘๔.๕๗ 

๖.รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้      - - - 
   ๖.๑ เงินสะสม 
   ๖.๒ เงินกู ้
   ๖.๓ อ่ืนๆ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

  



-๑๙- 

รายจ่ายจริงขององค์กาบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

รายการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

๑.  รายจ่ายงบกลาง ๓๘๙,๖๖๔ ๔๑๑,๒๘๖ ๗๕๔,๒๑๒.๐๕ 
๒.  รายจ่ายประจ า ๖,๖๒๔,๘๖๒.๔๔ ๗,๗๑๐,๔๐๗.๔๓ ๙,๔๕๑,๕๒๔.๙๔ 
   ๒.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
   ๒.๒ ค่าจ้างชั่วคราว 
   ๒.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค 
   ๒.๕ เงินอุดหนุน 
   ๒.๖ รายจ่ายอื่น ๆ  

๒,๒๐๙,๙๒๕ 
๓๐๔,๑๔๐ 

๓,๓๓๘,๖๕๔.๗๖ 
๘๑,๘๖๙.๒๔ 

๘๗๐,๒๗๓.๔๔ 
- 

๒,๖๙๗,๒๖๐ 
๔๐๘,๘๐๐ 

๔,๐๙๙,๙๔๒.๖๕ 
๑๐๔,๘๘๓.๘๐ 
๓๙๙,๕๒๐.๙๘ 

- 

๒,๘๘๖,๗๘๖.๔๒ 
๔๓๗,๔๐๐ 

๔,๙๗๐,๔๐๐.๙๕ 
๑๓๐,๐๕๓.๔๖ 

๑,๐๒๖,๘๗๘.๑๑ 
- 

๓. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ๑,๖๙๒,๒๘๕ ๒,๒๒๒,๓๒๖.๓๑ ๑,๙๖๓,๕๐๐ 
   ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ 
   ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑๔๘,๘๐๐ 
๑,๕๔๓,๔๘๕ 

๒๐๓,๕๐๐ 
๒,๐๑๘,๘๒๖.๓๑ 

๗๔,๐๐๐ 
๑,๘๘๙,๕๐๐ 

๔. รายจ่ายพิเศษ ๕,๘๖๘,๗๑๐.๔๔ ๗,๘๘๑,๔๓๘.๑๓ ๖,๕๔๐,๖๐๐ 
   ๔.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   ๔.๒ เงินสะสม 
   ๔.๓ เงินกู ้

๓,๓๒๒,๕๐๐ 
๒,๕๔๖,๒๑๐.๔๔ 

- 

๕,๙๐๖,๙๓๘.๑๓ 
๑,๙๗๔,๕๐๐ 

- 

๔,๖๒๘,๑๐๐ 
๑,๙๑๒,๕๐๐ 

- 
๕. รายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี - - - 
   ๕.๑ รายจ่ายงบกลาง 
   ๕.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   ๕.๓ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๕.๔ รายจ่ายอื่น ๆ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๕,๕๒๑.๘๘ ๑๘,๒๒๕,๔๕๗.๘๗ ๑๘,๗๐๙,๘๓๖.๙๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

………………………………. 

 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล พ.ศ.๒๕๕๗ ใน
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร สืบเนื่องจากแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาต าบลประจ าปีมีเป็นจ านวนมาหลายโครงการ ขณะที่รายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
จัดเก็บเอง  ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตา
แผนพัฒนาได้   ยังผลให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม 
จากการบริหารงานที่ผ่านมายังสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้พอสมควร ที่ส าคัญๆ มดีังนี้ 
 

๑. โครงการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โครงการ  อบต.เมืองพะไล  พบประชาชน ๓๙,๘๕๐ 
๒. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ๑๔,๙๕๐ 
๓. โครงการให้บริการที่ดีกับประชาชน ๑๕,๐๐๐ 
๔. โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ๓๐,๐๐๐ 
๕. โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก ๑๐,๐๐๐ 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ปูองกันและควบคุมโรค ๒๐๐,๐๐๐ 
๗. โครงการสตรีพอเพียง ๒๐,๐๐๐ 
๘. โครงการปูองกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๐,๐๐๐ 
๙. โครงการปูองกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๔๒,๗๐๐ 

๑๐. โครงการ  อบต.เมืองพะไล  อุ่นใจสู้ภัยหนาว ๙๙,๘๔๐ 
๑๑. โครงการส่งเสริม/ปรับปรุง/อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๒๐,๐๐๐ 
๑๒. โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือความสมานฉันท์  ต.เมืองพะไล ๑๕,๐๐๐ 
๑๓. โครงการเตรียมความพร้อมและชักซ้อมการปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์ อปพร. ๑๐,๐๐๐ 
๑๔. ค่าครุภัณฑ์-พัดลงแบบตั้งพ้ืน  ขนาด  ๑๖  นิ้ว ๕,๖๐๐ 
๑๕. ค่าครุภัณฑ์-เครื่องปรับอากาศ  ๒  เครื่อง ๘๗,๐๐๐ 
๑๖. ค่าครุภัณฑ์-เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ๑๐,๐๐๐ 
๑๗. ค่าครุภัณฑ์-โต๊ะท างาน  ระดับ  ๓-๖  พร้อมเก้าอ้ี ๑๐,๐๐๐ 
๑๘. ค่าครุภัณฑ์-ตู้เก็บเอกสาร  ขนาด  ๒  บาน ๘,๐๐๐ 
๑๙. ค่าครุภัณฑ์-โต๊ะท างาน  พร้อมเก้าอ้ี ๓๔,๒๕๐ 

 



-๒๑- 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๐. โครงการจัดงานวันเด็ก ๙๘,๖๐๐ 
๒๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ปี  ๒๕๕๗ ๘๐,๐๐๐ 
๒๒. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ๔๐,๐๐๐ 
๒๓. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ๖๘,๙๐๐ 
๒๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. บ้านฝาผนัง  ม.๑ ๑๑,๒๐๐ 
๒๕. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. บ้านฝาผนัง  ม.๑ ๙๙,๕๐๐ 
๒๖. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. บ้านฝาผนัง  ม.๑ ๘๗,๙๐๐ 
๒๗. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการบันได  คสล.ทางข้ึน – ลงหนองสนวน ๙๐,๐๐๐ 
๒๘. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า  ประปาผิวดิน ภายใน

หมู่บ้านบ้านพะไล  ม.๓ 
๙๙,๕๐๐ 

๒๙. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม  พร้อมระบบประปา  
อบต.เมืองพะไล 

๖๑,๐๐๐ 

๓๐. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมระดับ  ถนน บ้านพะไล  ม.๓ ๙๙,๕๐๐ 
๓๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง  คสล  บ้านพะไล  ม.๓ ๙๙,๕๐๐ 
๓๒. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้าน  ม.๔ ๙๙,๕๐๐ 
๓๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  ม.๕ ๙๙,๕๐๐ 
๓๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการขุดลอกเพื่อขยายสระน้ าสาธารณ ม.๕ ๙๓,๐๐๐ 
๓๕. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.๖ ๘๗,๕๐๐ 
๓๖. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.๖ ๒๔,๗๐๐ 
๓๗. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.๗ ๙๙,๕๐๐ 
๓๘. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างรางระบานน้ ารูปตัววี  ม.๘ ๙๙,๕๐๐ 
๓๙. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.๘ ๙๙,๕๐๐ 
๔๐. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  ม.๙ ๙๙,๕๐๐ 
๔๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศูนย์  อปพร. ๗๐,๐๐๐ 
๔๒. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์  อปพร. ๗๐,๐๐๐ 
๔๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน  ม.๖ ๓๒,๕๐๐ 
๔๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.๒ ๔๕,๕๐๐ 
๔๕. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องน้ า ชั้น  ๒  อบต.เมือง

พะไล 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 



-๒๒- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔๖. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชนบริเวณ

ข้าง อบต.เมืองพะไล 
๙,๐๐๐ 

๔๗. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงทางน้ าหนองสนวน  ม.๒ ๔๐,๐๐๐ 
๔๘. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.๖ ๕๔,๕๐๐ 
๔๙. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน  ๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างลาน  คสล.   อบต.หลังเก่า ๒๐,๕๐๐ 
๕๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการซ่อมแซมฟูาเพดาน  อบต.หลังเก่า ๙๘,๐๐๐ 
๕๒. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. บ้านฝาผนัง  ม.๑ ๙๘,๕๐๐ 
๕๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. บ้านฝาผนัง  ม.๑ ๙๘,๕๐๐ 
๕๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  ม.๒ ๙๙,๕๐๐ 
๕๕. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  ม.๒ ๔๙,๗๐๐ 
๕๖. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านพะไล  ม.๓ ๙๙,๕๐๐ 
๕๗. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านพะไล  ม.๓ ๑๑,๙๐๐ 
๕๘. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านพะไล  ม.๓ ๑๖,๘๐๐ 
๕๙. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  ม.๓ ๒๑,๐๐๐ 
๖๐. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหลุบทุ่ม  ม.๔ ๙๙,๕๐๐ 
๖๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เป็นบ่างช่วง)  ม.๔ ๙๙,๕๐๐ 
๖๒. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์ ม.๕ ๙๙,๐๐๐ 
๖๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน  ม.๕ ๙๙,๐๐๐ 
๖๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  ม.๖ ๙๘,๕๐๐ 
๖๕. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไหล่ทางภายในหมู่บ้าน ม.๖ ๘๙,๕๐๐ 
๖๖. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเรือ ม.๗ ๙๙,๕๐๐ 
๖๗. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเรือ ม.๗ ๙๙,๕๐๐ 
๖๘. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  ม.๘ ๔๙,๕๐๐ 
๖๙. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.๘ ๕๐,๐๐๐ 
๗๐. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการวางท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน  ม.๘ ๙๙,๕๐๐ 
๗๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมระดับฝายน้ าล้น  ม.๙ ๙๙,๕๐๐ 
๗๒. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.๙ ๙๘,๕๐๐ 
๗๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น    คสล.  ม.๒-ม.๓ ๙๙,๕๐๐ 
๗๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการถนน  คสล.  ม.๑- ม.๙ ๖๒๓,๐๐๐ 

 



-๒๓- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๗๕. อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา ๔,๑๕๐,๔๐๐ 
๗๖. อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๔๙๐,๕๐๐ 
๗๗. อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV ๖๖๐,๙๐๐ 
๗๘. อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสนามฟุตชอล ๒,๔๒๓,๐๐๐ 

 
 ๒. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาต าบล
โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา ๕ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ     ๒. ด้านสังคม   
 ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     ๔. ด้านสาธารณสุข 
 ๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ด้านการเมือง การบริหาร  
 

 ที่ประชุมจึงใช้รูปแบบ SWOT  analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating  
Scales  มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรบการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มประชากรที่ได้รับประโยชน์ 
ความรุนแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพ ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามล าดับ โดยมีเปูาหมายวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความพึงพอใจต่อการบริการของท้องถิ่น” 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



-๒๔- 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

    ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ า        

  

๒. ด้านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม 
   ๒) ความร่วมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ปัญหาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากวัยท างานต้องไปท างานต่างถิ่น
มากขึ้น ท าให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาด
ความใกล้ชิดกันเนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
ยาเสพติดระบาดแต่ชุมชนไม่กล้าให้ข้อมูล 

๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟูา 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความ
ต้องการและความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่ 

๔. ด้านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

ปัญหาลดลง โดย อบต.ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการปูองกันโรคและในปัจจุบัน
ประชาชนได้ให้ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

๕. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๑) คุณภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   ๔) วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
   ๕) งานประเพณีต่างๆ  

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจน
ในนโยบายระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู้สอนส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม นั้น ประชาชนห่างเหินมากขึ้น ท าให้เยาวชน
ขาดแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
   ๒) มลภาวะเป็นพิษ 
   ๓) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
   ๔) ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์  

ปัญหาขยะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น และประชาชนในพ้ืนที่ขาดจิตส านึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ด้านการเมือง การบริหาร 
   ๑) บุคลากร 
   ๒) เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี 
   ๓) ระบบการบริหารจัดการ 
     

ปัญหาลดลงเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการรองรับการถ่ายโอนงาน
และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่มากยิ่งขึ้นทั้งปริมาณ
งานและงบประมาณ อบต.จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุก
ด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 



-๒๕- 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการด าเนินงาน 
   ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ า        

หมู่ที่ ๑-๙ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า/
การตลาด ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

๒. ด้านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม 
   ๒) ความร่วมมือ การรวมตัวภายใน
ชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

หมู่ที่ ๑-๙ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท างานต้องไปท างานต่างถิ่นมากขึ้น ท า
ให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิดกัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ   

 
 
 



-๒๖- 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 

๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟูา 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 

หมู่ที่ ๑-๙ ประชาชนทั่วไป ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกัน
มาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและความรุนแรงของ
ปัญหาในพื้นที ่

๔. ด้านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

หมู่ที่ ๑-๙, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในต าบล 

ประชาชนทั่วไป 
และสัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดย อบต.ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
ให้ตื่นตัวต่อการปูองกันโรค  และในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 

๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑) คุณภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   ๔) วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
   ๕) งานประเพณีต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๙, 
สถาบันการศึกษาในต าบล 

 

เด็ก,เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดทิศทางท่ีชัดเจนในนโยบาย
ระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู้สอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา และด้านศาสนาและวัฒนธรรม นั้น ประชาชนห่างเหิน
มากขึ้น ท าให้เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

 
 
 
 
 



-๒๗- 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
   ๒) มลภาวะเป็นพิษ 
   ๓) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
   ๔) ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์  

หมู่ที่ ๑-๙ 
  

เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ขาดจิตส านึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ด้านการเมือง การบริหาร 
   ๑) บุคลากร 
   ๒) เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี 
   ๓) ระบบการบริหารจัดการ 
     

อบต.เมืองพะไล ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต าบล/ลูกจ้าง และ

สมาชิกสภา อบต. 
เมืองพะไล 

ปัญหาลดลงเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้นในการรองรับการถ่ายโอนงานและการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นที่มากยิ่ งขึ้นทั้ งปริมาณงานและงบประมาณ อบต.
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT analysis 

 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านสังคม -มีผู้น าที่ดี มีความเข้มแข็ง 
-ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีการ
รวมตัวกัน 
-ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
-ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไม่เกิดการ
ว่างงาน 
-หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีการ
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการ
เร่งการพัฒนา ท าให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ  
-การให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริมด้านสังคมยังน้อยอยู่ 

-รัฐบาลมีนโยบายในการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจัง 
-แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เน้น “คน” เป็น
ศูนยก์ลางในการพัฒนา 
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
-นโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้น
ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
-การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความอยู่
รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อแนวความคิดและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน 
 

ด้านสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
-มีความพร้อมด้านบุคลากรในการ
ให้บริการสาธารณสุข 
-ประชาชนให้ความส าคัญ สนใจดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 

-ประชาชนมีการออกก าลังกาย
น้อย 
-ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
-บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มี
น้อย 

-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
รักษาพยาบาลฟรี 
-การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ 
เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการ
สอน 

-การระบาดของโรคติดต่อ 
-ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ยังไม่ชัดเจน 
-ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 



-๒๙- 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

  -มีบุคลากรที่มีคามรู้ความสามารถด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
-มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 

-ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การศึกษาเพ่ิมเติม 
-คนให้ความสนในในศาสนา
วัฒนธรรมน้อยลง 

-การขยายโอกาสทางการศึกษา  

ด้านเศรษฐกิจ -มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ 
หลากหลายชนิด  
-การรู้จักแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 
-มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 
๔-๕ ดาว 
-มีโรงงานอุตสาหกรรม 
-มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช 
-คุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 
-ขาดดารส่งเสริมด้านการตลาด 
การกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรู้ในการ
พัฒนาสินค้าและด้านการตลาด 
-ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน 
เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 
-ขาดการเก็บออม 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตร 

-โครงการสนับสนุนสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และธุรกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ  
-การแทรกแซงราคาสินค้า 
-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพ่ือใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันได้ 
-การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ า 
-การเกิดภาวะเงินเฟูออันเนื่องจาก
ราคาสินค้าและราคาน้ ามันที่ผันผวน 
-อัตราดอกเบี้ยตกต่ า 
-การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ า
ท่วม ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 



-๓๐- 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
-มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียบพร้อม 
-การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
-มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
ร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 
-การก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน 

-การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้รับ
การช ารุดเสียหาย 
-รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนักเกินกว่า
ที่ก าหนดวิ่งผ่าน 

ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

-สมาชิกสภา อบต.มีการประสานงาน
ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดยัง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
-การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
-อบต.มีความอิสระในการด าเนินงาน 
การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ทันท่วงที 

-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างาน ตรวจสอบการท างานมี
น้อย 
-บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
-ระบบการบริหารงานในองค์กรยัง
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง 
-ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจในการรับ
การถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและ
ยุ่งยากอยู่บ้าง 
-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและ
ต้องการ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ
และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 
-การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มีความ
ยุ่งยากและเกิดความสับสนในทาง
ปฏิบัติ 
-การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของ อบต. 
-ข้อจ ากัดด้านระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ  

 



-๓๑- 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
-มีรถเก็บขยะและให้การบริหารจัดเก็บ
ขยะภายในต าบล 

-คุณภาพน้ ายังไม่ดี เป็นสนิม 
-ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-มลภาวะเสื่อมโทรม 
-การให้บริการจัดเก็บขยะยังไม่
ทั่วถึง 
  

-การรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

-การบุกรุกที่ดินสาธารณยังคงมีอยู่
และยากต่อการท าความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน   



 
-๓๒- 

 จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้  ดังนี้ 

 ๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา  
ได้จัดท าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมไว้เป็นจ านวนมาก  โดยครอบคลุมงานทุกด้าน  แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ  ท าให้ผลลัพธ์เชิงปริมาณด้านการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ
กับโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่ทั้งหมด 
 ๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  และในเชิงคุณภาพ
ส่วนใหญ่ทุกโครงการ/กิจกรรมมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  ๔ 
สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

……………………………. 
 

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล    ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  เป็นการก าหนดว่า  ในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจะเป็นไป
ในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนว
ทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 ๔.๒  พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. พัฒนาการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและเสมอภาค 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔.๓ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 ๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
 ๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล จ านวน ๒๖ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุ
เปูาประสงค์  ดังนี้  
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  
ด้านความสงบเรียบร้อย  ด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 
 



-๓๔- 

         แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้เกิดความสะดวก  
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑.  ก่อสร้าง  และปรับปรุง   บ ารุงถนน   ทางน้ า   ท่อระบายน้ า   ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
 ๒.  ขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะ   
 ๓.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑.  จ านวนการก่อสร้างแปรับปรุงถนน  ทางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า 
 ๒.  จ านวนประมาณการขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 ๓.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น  โทรศัพท์สาธารณะ  

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ  ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายไดน้อย  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ของจังหวัดนครราชสีมา     
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนกลุ่ม/บุคลากรที่มีทักษะ/ได้รับการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
     เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ 
 ๓.  การบ าบัดและก าจัดขยะ 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้น่าอยู่ 
 ๓.  จ านวนสถานที่/ที่รองรับขยะ 

 



-๓๕- 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้ทั่วถึง  ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
 ๒.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
 ตัวช้ีวัด 
 ๑.  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งน้ า 
 ๒.  จ านวนการก่อสร้างแหล่งน้ า 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      เป้าหมาย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  นันทนาการ  และด้านอ่ืนๆ  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมทีส่งบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ๓.  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
  ๕.  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๖.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.  ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการทางด้านการศึกษา 
  ๓.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกาย  และสุขภาพจิตดี 
  ๔.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย  อาชญากรรม
มีจ านวนลดลง 
  ๕.  ปัญหายาเสพติดไม่มี  และชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  ๖.  จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า 

 



-๓๖- 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้องค์กร  เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา  
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  เพ่ิมศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 
  ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑.  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  และอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการ 
  ๒.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและการบริหาร 
  ๓.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 

 



-๓๘- 
  ๔.๓  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาฯ 
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงถนน  ทางน้ า  

และท่อระบายน้ า 
 
 
 

๑.๒  การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 
 

๑.๓  การบริการสาธารณะ 

๑.๑.๑  ก่อสร้างถนน 
๑.๑.๒  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 
๑.๑.๓  ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
๑.๑.๔  ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางระบายน้ า บ่อตะกอน  ฆ่าเชื้อ 
๑.๑.๕  ขยายผิวจราจร 

๑.๒.๑  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ าเพ่ิมเติม 
๑.๒.๒  ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
๑.๒.๓  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

๑.๓.๑  ติดตั้งหอกระจายข่าว 
๑.๓.๒  ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 
๑.๓.๓  ก่อสร้างฌาปนสถาน 
๑.๓.๔  ก่อสร้างศาลาการเปรียญ 
๑.๓.๕  ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 
๑.๓.๖  ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ 

 

 



-๓๙- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๓.๒  ท้องถิ่นน่าอยู่ 
 

๓.๓  บ าบัดและก าจัดขยะ 

๒.๑.๑  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๑.๒  จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
๒.๑.๓  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
๒.๑.๔  ก่อสร้างสถานที่เก็บผลผลิต 
๒.๑.๕  จัดหาตลาดรองรับและประกันราคาผลผลิต 
๒.๑.๖  ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนที่  
          ยากจนให้มีงานท า 
๒.๑.๗  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
          ทางการเกษตร 

๓.๑.๑  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ 
          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๒  ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
          และสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓  โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 
๓.๒.๔  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่นน่าอยู่ 

๓.๓.๑  จัดหาถังรองรับขยะในหมู่บ้านและถนนสาธารณะ 
๓.๓.๒  ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
 

-๔๐- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๔.๑  แหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค ๔.๑.๑  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 



 
 
 
 

๔.๒  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

๔.๑.๒  ขุดเจาะบ่อบาดาล  และหาปริมาณน้ าเพ่ือผลิต  
          ประปาหมู่บ้าน 
๔.๑.๓  ขุดสระน้ า 
๔.๑.๔  ติดตั้งถังกรองน้ า 

๔.๒.๑  ขุดลอกล าห้วย/คลองอีสานเขียว 
๔.๒.๒  ก่อสร้างคลองส่งน้ าไปยังพื้นท่ีการเกษตร 
๔.๒.๓  ก่อสร้างฝายกั้นล าห้วยเพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในการ 
          เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



-๔๑- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕.๑  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม 

       ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 

๕.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

๕.๑.๑  สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี  วันส าคัญต่าง ๆ  
๕.๑.๒  สนับสนุนโครงการของดีบัวลาย 
๕.๑.๓  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  และวันส าคัญ 
          ทางศาสนา 
๕.๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีมโหรี 
๕.๑.๕  โครงการผสานพลังใส่ใจดูแลผู้บริจาคโลหิต    

๕.๒.๑  ส่งเสริมโครงการสานฝันวิชาการต้านยาเสพติด 
๕.๒.๒  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 
           นักเรียน 
๕.๒.๓  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๕.๒.๔  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา 
๕.๒.๕  ส่งเสริมกีฬา-กรีฑานักเรียน 
๕.๒.๖  ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน 
๕.๒.๗  ส่งเสริมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
๕.๒.๘  ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
๕.๒.๙  ส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๕.๒.๑๐  ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน 
๕.๒.๑๑  โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ดนตรี ดุริยางค์ 

 



-๔๒- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 ๕.๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
 

๕.๔  การพัฒนา  และส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 
 

๕.๕  การพัฒนาด้านการกีฬา  และนันทนาการ 
 
 

๕.๖  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ลดอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  และการบรรเทา 
      สาธารณภัย 
 

๕.๗  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน  เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยว/ผู้ติดยา 
       เสพติด  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๕.๓.๑  ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า 
๕.๓.๒  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
๕.๓.๓  โครงการอุดหนุนผู้ปุวยเอดส์ 

๕.๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๕.๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
๕.๔.๓  สนับสนุนการส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๕.๕.๑  ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬา 
๕.๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
๕.๕.๓  จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน 

๕.๖.๑  โครงการต ารวจอาสา 
๕.๖.๒  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน 
๕.๖.๓  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมปูองกันภัย 
๕.๖.๔  สนับสนุนชุดรักษาความเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน 

๕.๗.๑  โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 
๕.๗.๒  โครงการเช้าค่ายพัฒนาเยาวชน 
๕.๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติด 
๕.๗.๔  โครงการครอบครัวผาสุก 

 

 

 



-๔๓- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร ๖.๑  เพ่ิมศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก 
       ภาคส่วน 

๖.๑.๑  พัฒนาบุคลากร  ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน          
          พนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต.ฯลฯ 
๖.๑.๒  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เสริมสร้างศักยภาพใน 
          การบริหาร 
๖.๑.๓  ปรับปรุงอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้อง     และ 
          เพียงพอ 
๖.๑.๔  ปรับปรุงอาคารที่ท าการรองรับการบริการ 
          ประชาชน 
๖.๑.๕  พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๑.๖  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ท าการ 

๖.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามี 
          บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๒.๒  จัดท าประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
          และข้อเสนอแนะ 



 
-๔๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๕ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 



-๔๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงถนน  ทางน้ า  ท่อระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้นรอบหมู่บ้าน
แดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้น
รอบหมู่บ้านแดงน้อย หมู่
ท่ี ๒ ขนาดความกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและวางท่อระบาย
น้ า จากบริเวณหนองหัวสะพานไปสระสี่เหลี่ยม 
บ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก  

ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร 
ยาว  ๑๕๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

จ านวน ๑ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจร 
ไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบายน้ า
เสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างทางระบายน้ าหรือ
ท่อระบาย  

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ระบายน้ า  

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔ เส้นบ้านหลุบทุ่ม-บ้านตะคร้อ 
ต.สามเมือง อ.สีดา  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดิน
ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 



-๔๙- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ า
เท่ียง หมู่ท่ี ๕ จากบริเวณปากทางเข้าวัดบ้านสระ
น้ าเท่ียง-บ้านแดงน้อย/บ้านเพ็ดน้อย  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย-หนองแสง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ จากภายในหมู่บ้าน-วัดบ้าน 
เพ็ดน้อย 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น      

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๔๐๐ 

เมตร        

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย-ท่ีว่าการ
อ าเภอบัวลาย  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย-ล าห้วยยาง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้ างถนนลูกรั งขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



-๕๐- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบท าเล
สาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคันดินรอบ
ท าเลสาธารณประโยชน์ 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด  
หมู่ท่ี ๘ จากบริเวณเสาโทรคมนาคม – วัดบ้าน
โนนสะอาด    

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น  

ส่วนโยธา 

๑๒. 
 

  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ท่ี ๙ สายรอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น  

ส่วนโยธา 
 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านฝาผนัง 
หมู่ท่ี ๑ จากบริเวณทิศเหนือของวัดบ้านฝาผนัง-
หนองปะ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง
ท้ั งสองข้ า งๆ  ละ  ๐ .๕๐ 
เมตร 

-  
 

- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



-๕๑- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่ อ ให้ราษฎรสามารถใช้ ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
แดงน้อย หมู่ท่ี ๒ ไปทางบ้านฝาผนัง  
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่ อ ให้ราษฎรสามารถใช้ ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล. ขนาด กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง 
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตู้ยาม  
อปพร.ไปทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน 
แดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 

เพื่ อ ให้ราษฎรสามารถใช้ ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง
ท้ั งสองข้ า ง ๆ  ละ  ๐ .๕๐ 
เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๑๗. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒ จากบ้าน
นางธนากร วิเศษบุบผา ไปบ้าน นายวิเชียร 
กลางสวัสด์ิ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบายน้ า
เสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ป รั บ ป รุ ง / ซ่ อ ม แ ซ ม ท่ อ
ระบายน้ า ระยะทาง ๕๐ 
เมตร  

- - . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๒- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ท่ี ๓ จากบ้าน นางอุไร ฮาดเศษ –
บ้านนางดวงจันทร์ เชื้อกาว  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ท่ี ๓ เส้นรอบหมู่บ้านจากบ้านพะไล-
บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ท่ี ๓ จากบ้าน นายอคณิต ไปหน้า
วัดบ้านพะไล 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านพะไล 
หมู่ท่ี ๓ จากบ้าน นางปิ-วัดบ้านพะไล 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๒. โครงการก่อสร้างพร้อมวางท่อ/ระบบระบาย
น้ าบริเวณหนองหัวสะพานไปยังสระสี่เหลี่ยม 
(บ้านพะไลหมู่ท่ี ๓ และบ้านสระน้ าเท่ียง ม.๕) 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างพร้อมวางท่อ/ระบบ
ระบายน้ าบริ เวณหนองหัว
สะพานไปยั งสระสี่ เหลี่ ย ม 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๓. โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน จ านวน ๒ ครั้ง 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 



 
-๕๓- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๔. โครงการก่อสร้ างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ ท่ี ๕ จากบ้าน 
นายสมหมาย-บ้านเพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ จากบ้าน  
นางจันสูน-บ่อบาดาล (แห่งใหม่) 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๒๗. โครงการก่อสร้ างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ จากบ้าน นาง
จันสูน-บ้าน ร.อ.ศึกษา   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ ท่ี ๗ จากบริเวณ
แยกศาลากลางบ้านไปทางบ้าน นาย
มงคล ทือเกาะ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านท่ีสะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๙. โครงการก่อสร้ างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือหมู่ท่ี ๗ จากบ้าน นาย
สมชาย-หนองโจกโหลก   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 



 
-๕๔- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๐. โครงการก่อสร้ างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ จากบ้าน  
นายสร้อย พานิช-หนองโจกโหลก   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ จากถนนสาย
บ้านวังโพน-โคกกลางสาธารณะฯ   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านจากสามแยกโทรคมนาคม-เขต
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย หมู่ท่ี ๘ 
บ้านโนนสะอาด 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๓. โครงการก่อสร้ างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ จากบริเวณ
บ้านนางทองทิพย์-บ้าน นางสาย 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางท้ัง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๓๔. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ จากแยกทางหลวง
ชนบท-ท่ีนา นางสุทา 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ จากสามแยก
ภายในหมู่บ้าน-บ้านหนองแสง  
ต าบลบัวลาย 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

 
 



 
-๕๕- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ท่ี ๙ จากบริเวณแยกถนนสาย 
หนองแวง-บัวลาย บ้าน นายฉบับ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางท้ังสองข้างๆ 
๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๗. โครงการก่ อสร้ างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ จากสามแยกอู่ชา
ลีไปทางสระหนองแก (ท่ีนา นายไสว) 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความ
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๓๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ท่ี ๙ จากบ้าน นายขุน- 
สระหนองแก 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางท้ังสองข้างๆ 
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๙. โครงการก่ อสร้ างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ จากบ้าน นาย
หลาว-สระฝายใหม ่

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความ
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนท่ี
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๖- 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๒  การขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟูา
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านฝาผนัง  
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง  
จ านวน ๑๐ จุด 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 
 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
พ ร้ อ มติ ด ตั้ ง ห ม้ อ แ ปลง ไฟฟู า 
(บริเวณบ้านนายวายุ–ไปทางต าบล
หนองหว้า) บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง  

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ ่

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  
บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๔ จุด 
จุดท่ี ๑ บริเวณบ้านนายอุบล 
จุดท่ี ๒ บริเวณบ้านนางสุบิน 
จุดท่ี ๓ บริเวณบ้านนายฉลาว  
จุดท่ี ๔ บริ เวณบ้านนายเจริญ บุญ
เหลือ 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 
 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภาย 
ในหมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟู าส่ วนภู มิ ภ าคอ า เภอบั ว ใหญ่ 
จ านวน ๑ จุด จากบ้าน นายอดิศร 
พรมหมอก ไปทางบ้านโนนเมือง ต.
สามเมือง อ.สีดา    

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

 



 

-๕๗- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภาย 
ในหมู่บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟู าส่ วนภู มิ ภ าคอ า เภอบั ว ใหญ่ 
จ านวน ๓ จุด  
จุดท่ี ๑ จากบ้าน นายอนุพงษ์ -บ้าน
นายแก้ว  
จุดท่ี ๒ จากทางแยกบ้านนางรัตนา-ไป
ทางบ้านเพ็ดน้อย หมู่ท่ี ๖  
จุดท่ี ๓ จากบริเวณหมู่บ้านไปยังหนอง
น้ ากิน  

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ จาก
บริเวณบ้าน นางจันสูน จันทะเบี้ยว-บ่อ
บาดาลแห่งใหม ่       

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ ่๓ จุด 
จุด ท่ี  ๑ จากสามแยกหมู่บ้ านโนน
สะอาด-บ้านหนองแสง ต าบลบัวลาย 
จุดท่ี ๒ จากบริเวณวัดบ้านโนนสะอาด 
ถึงสามแยกบ้านโนนสะอาด 
จุดท่ี ๓ จากบ้าน นายสิงห์ สาฆ้อง- 
บ้านนางภัสสร) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

  



 

-๕๘- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘. 
 

โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๖ จุด  
จุดท่ี ๑ จากวัดบ้านโนนสะอาด -
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ รวม ๓ 
แห่ง 
จุดท่ี ๒ ตลอดเส้นทางถนนกลาง
หมู่บ้าน รวม ๓ แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่ อ ให้ ราษฎรมี ไฟฟู า ใช้
อย่างทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ ่
จุดท่ี ๑ จากบ้านนายหลาว-สระฝาย
ใหม่ 
จุดท่ี ๒ จากบ้านนางบัวกลิ้งไปทาง
บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้บริการ
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๑๐. 

  
โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
หนองแก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๔ จุด   ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๑. โครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน
ฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่ อ ให้ ราษฎรมี ไฟฟู า ใช้
อย่างทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของ
การไฟฟูา 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้บริการ
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 

 



 

-๕๙- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๒. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑  

เพื่ อ ให้ ราษฎรมี ไฟฟู า ใช้
อย่างทั่วถึง       
  

รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ ่จ านวน ๓ จุด 
จุดท่ี ๑ จากบ้านฝาผนัง-หนองจาน 
จุดท่ี ๒ จากบ้านฝาผนัง-บ้านหนองผือ  
จุดท่ี ๓ สี่แยกร่วมบ้านฝาผนัง-ต.หนองหว้า 
ไปบ้านวังโพน ต.หนองบัวลาย 
จุดท่ี ๔ จากบ้านนายไพบูลย์ นาค า ไปบ้าน 
นายสอน ดอนกลาง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านพะไล หมู่ท่ี ๓  

เพื่ อ ให้ ราษฎรมี ไฟฟู า ใช้
อย่างทั่วถึง       
   

รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ ่จ านวน ๑ จุด  
จากบ้าน นางอุไร ฮาดเศษ ถึง บ้าน 
นางดวงจันทร์ เชื้อกาว  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  
บ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา   

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๓ จุด 
จุดท่ี ๑ บริเวณฉางข้าวประจ าหมู่บ้าน 
จุดท่ี ๒ บริเวณบ้านนางาชลธิชา 
จุดท่ี ๓ บริเวณบ้านนางอุไร ฮาดเศษ  

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๕. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
หนองเรือ หมู่ท่ี ๗  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๓ จุด - - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

 
 
 



 
-๖๐- 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๓  การบริการสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านแดงน้อย 
หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก        

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านแดง
น้อย ลักษณะโดมหลังคาทรงสูง

จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการใช้
สถานท่ี 

หมู่บ้านมีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ  ท่ีสะดวก 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้านพะไล  
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในส่วนท่ีช ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้
ดียิ่งขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจาย
ข่าว ท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  

ส่วนโยธา 

๓. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
หนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก    

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านหนองเรือ ลักษณะ
โดมหลังคาทรงสูง จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้สถานท่ี 

หมู่บ้านมีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ ท่ีสะดวก 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก        

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านโนน
สะอาด ลักษณะโดมหลังคาทรงสูง

จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้สถานท่ี 

หมู่บ้านมีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ  
ท่ีสะดวก  

ส่วนโยธา 

๕. 

*** 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระฝายใหม่  
บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อปูองกันการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

ก่อสร้างรั้วรอบสระฝายใหม่ 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรั้วแนว
เขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ท่ี
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีแนวเขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 
ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

๖. ก่อสร้างปูาย อบต. เพื่อให้มีปูายบ่งบอกสถานที
ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ก่อสร้างปูาย อบต. 
จ านวน ๑ แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ปูาย อบต.ท่ีได้
มาตรฐาน 

มีปูายบ่งบอกสถานทีท่ี
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ส่วนโยธา 



 
-๖๑- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างวิทยุเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีหอกระจายข่าว
ท่ีสามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างวิทยุเสียงตามสายพร้อม
วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวท่ี
สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ี
เหมาะสม 

ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ านวน 
๑ แห่ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

หมู่บ้านมีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีเหมาะสม 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 
  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ 
กระจายข่าวในส่วนท่ีช ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ดี
และมีประสิทธิภาพมกยิ่งขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
เสียงตามสาย จ านวน ๑ ครั้ง 

 

- - . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจายข่าว 
ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ 
หนองแก บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อปูองกันการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะและความปลอดภัย
ของประชาชน  

ก่อสร้างรั้วรอบสระหนองแก
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรั้ว
แนวเขตท่ีดิน
สาธารณประโยช
น์ท่ีเพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีแนวเขตท่ีดิน 
สาธารณประโยชน์ท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

  



 
-๖๒- 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
- 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ  หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในพื้นท่ีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

พื้นท่ีรับผิดชอบ  
อบต.เมืองพะไล 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
การแก้ไข 

ส านักปลัด 

๒. สนับสนุน/ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีสามารถ
พึงตนเองได้ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น รู้จักด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

๓. โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความรู้
ประสบการณ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มของตนเอง/
หมู่บ้าน 

ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ท่ีได้รับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  มี
ความรู้ประสบการณ์  
สามารถน ามาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มของตนเอง/หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๔. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
พิการมีงานท า 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างรายได้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการ   

ผู้พิการในพื้นท่ี 
(ม.๑-๙) 

จ านวน ๙ คน 

-  ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้พิการท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ผู้พิการมีความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างรายได้ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/
นักศึกษามีรายได้/ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างรายได้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้นักเรียน/
นักศึกษา   

นักเรียน/นักศึกษาใน
เขตพื้นท่ีต าบลเมือง
พะไล (ม.๑-ม.๙) 
จ านวน ๑ ครั้ง 
รวม ๔๕ คน 

-  ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
นักเรียน/นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

นักเรียน/นักศึกษามี
ความรู้ความเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างรายได ้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น  

ส านักปลัด 

 



 
-๖๓- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

- ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน
และผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม/
สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและลดปัญหาการ
ว่างงาน 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 
รวม ๔๕ คน 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น  

ส านักปลัด 

๗. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกผักฯ บ้านฝาผนัง  
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกผักฯ จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น  

ส านักปลัด 

๘. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรท านาและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม 
เกษตรกรท านา และกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๙. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม 
ทอเสื่อบ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการ 
ด าเนินงานกลุ่มทอเสื่อบ้านพะไล 
หมู่ท่ี ๓ จ านวน ๑ ครั้ง  

- - . ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

10. ขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ประชาชนใช้ระบบสหกรณ์ใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 
ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภา 
อบต. กลุ่มอาชีพต่างๆ  
จ านวน 1 ครั้ง 

- - - 20,000 
(อบต.) 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ด้าน
การสหกรณ์ 
2.จ านวนกลุ่มอาชีพใน 
ชุมชนท่ีน าความรู้ 
เกี่ยวกับสหกรณ์ไปใช้ใน 
การด าเนินงาน 

ท าให้เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 

อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น - - - 20,000 
(อบต.) 

จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจ 
และสังคมแบบสหกรณ์ 
ท่ีได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุน 
การด าเนินงาน 

ท าให้เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 



 
-๖๔- 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ต.เมืองพะไล (ม.๑-๙) 

จ านวน ๙๐ คน 
  

- - . 
 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

๒. ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีอาสาสมัครในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ต.เมืองพะไล (ม.๑-๙) 

จ านวน ๙๐ คน 
  

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

พื้นท่ีมีอาสาสมัครใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๖๕- 

แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๒  ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

ปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 
จ านวน  ๒,๐๐๐  ต้น 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของพื้นท่ี 
สีเขียวในเขตต าบล 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าริ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ดิน น้ าและพื้นท่ีปุาในเขต
พื้นท่ี 

ปลูกหญ้าแฝกในพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

เขตพื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๓   แห่ง 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
หญ้าแฝกที่ปลูก
เจริญเติบโต 

พื้นท่ีปุาได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

ส านักปลัด 

๓. โครงการปรับปรุงภูมทัศน์ท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

เขตพื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
(ม.๑-๙) 

จ านวน  ๓  แห่ง 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินโครงการฯ 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๔. โครงการปลูกปุาเพื่อชุมชนภายในเขต
พื้นท่ีสาธารณประโยชน์บ้านฝาผนัง 
หมู่ท่ี ๑ 

จัดให้มีกิจกรรมการปลูกปุา
เพื่อชุมชนภายในเขตพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์  

จ านวน ๑ ครั้ง 

ปลูกต้นไม้ 
จ านวน ๓๐๐ ต้น 

ในพื้นท่ีสาธารณะ บ้าน
ฝาผนัง หมู่ท่ี ๑  

- - . 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยลาของพื้นท่ี 
สีเขียวในเขตหมู่ 
บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 
  

  



 
-๖๖- 

แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓  การก าจัดและบ าบดัขยะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 
- 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. 

 
โครงการจัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

จัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้าน จ านวน ๑๐๐ ใบ  

บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑  
จ านวน ๑๐๐ ใบ 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีท่ีท้ิงขยะท่ี
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

๒. ก่อสร้าง/จัดท าท่ีท้ิงขยะ  ท าลายขยะ  
หรือเตาเผาขยะประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีและมี
ท่ีท้ิงขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างที่ก าจัด/
ท าลายขยะ  

จ านวน ๓ แห่ง   

- - . ๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือน/
ชุมชน ท่ีมีสถานท่ีในการ
ก าจัด และจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและมีท่ี
ท้ิงขยะท่ีถูกสุขลักษณะ  

ส่วนโยธา 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปขยะ   
(ขยะรีไซเคิล) 

เพื่อส่งเสริมให้ประขาชนใน
พื้นท่ีสามารถน าขยะท่ีไม่ใช้
แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้ใหม่ 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

 

- - . ๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประขาชนในพื้นท่ีเล็งเห็น
ความส าคัญและประโยชน์
จากสิ่งที่เหลือใช้ 

ส านักปลัด 

๔. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่ ๘ 

เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี  

บ้านโนนสะอาด  ม.๘ 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

-  - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะและปลอดขยะ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗  

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เ ข ต ห มู่ บ้ า น ห รื อ ถ น น
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ 
จ านวน ๔๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีท่ีท้ิงขยะท่ี
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

-๖๗- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

- 
- 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดหาถังรองรับขยะประจ า
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘    

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เ ข ต ห มู่ บ้ า น ห รื อ ถ น น
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ
จ านวน ๕๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีท่ีท้ิงขยะท่ี
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

๗. โครงการจัดหาถังรองรับขยะประจ า
หมู่บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙    

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เ ข ต ห มู่ บ้ า น ห รื อ ถ น น
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ
จ านวน ๕๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีท่ีท้ิงขยะท่ี
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับท้ิงขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

  



 
-๖๘- 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑  แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างท่ัวถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
จ านวน ๑ ครั้ง  

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างท่ัวถึง 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องและ
อุ ป ก ร ณ์ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ร ง ดั น
น้ าประปาภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงดัน
น้ าระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องและ
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพแรงดัน
น้ าประปา จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ระบบประปา มี
ประสิทธิภาพการใช้
งานท่ีดยีิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพะไล 
หมู่ท่ี ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
ความยาว ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค  
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการขุดลอกสระน้ าภายใน 
วัดบ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกสระน้ าภายในวัดบ้านพะไล 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราการเพิ่มขึ้น
ของพื้นท่ีกักเก็บน้ า  

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค  
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๕. 

 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 



 
-๖๙- 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนแหล่งน้ าท่ีมี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
ผิวดิน ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘   

เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
ประปาผิวดิน 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการก่อสร้างประปาผิวดินบ้าน 
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ บริเวณสระโสกอึ่ง
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค  บริ โภคอย่าง
ท่ัวถึง 

ก่อสร้างประปาผิวดิน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนแหล่งน้ าท่ีมี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับ 
การอุปโภค  บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 
  



 
-๗๐- 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๒  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการขุดลอกห้วยฝายสวน  
บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑  

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ขุดลอกห้วยฝายสวน จ านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการขุดลอกสระสี่เหล่ียม
สาธารณประโยชน์ บ้านพะไล หมู่ท่ี ๓  
(รอยต่อพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง) 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ขุดลอกสระสี่เหล่ียมสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองและ
ล าห้วยอีสานเขียว บ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ า ส า ห รั บ อุ ป โ ภ ค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการขุดลอกหนองหลุบทุ่ม 
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ขุดลอกหนองหลุบทุ่มฯ 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นและระบบ
เปิด-ปิดน้ าบ้านสระน้ าเ ท่ียงหมู่ ท่ี  ๕ 
บริเวณหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ า ส า ห รั บ อุ ป โ ภ ค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นและระบบเปิด-ปิดน้ า
บริเวณหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองพะไลก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการขุดลอกหนองน้ ากิน 
สาธารณประโยชน์ บ้านสระน้ าเท่ียง 
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ขุดลอกหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการก่อสร้าง/วางระบบกักเก็บน้ า
บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี ๕ บริเวณพื้นท่ี
หนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ก่อสร้าง/วางระบบกักเก็บน้ าบริเวณ
หนองน้ ากิน จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



-๗๑- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘. โครงการขุดลอกหนองโจกโหลก  
บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองโจก  
จ านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการขุดลอกหนองเรือสาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองเรือ
สาธารณประโยชน์ 

จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการขุดลอกล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ 

จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๑. 

 
โครงการขุดลอกสระฝายใหม่ บ้านหนองแก  
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกสระฝายใหม่  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน (คันคู) ดิน เส้นทางน้ า
เพื่อผันน้ าลงสู่อ่ างเก็บน้ าสาธารณะของ
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ก่อสร้างถนน (คันคู) ดิน  
ขนาดความยาว ๒๐๐ เมตร 

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการขุดลอกหนองน้ าจั่น
สาธารณประโยชน์ (หนองฝายหลวงน้อย) 
บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองน้ าจั่น
สาธารณประโยชน์ (หนองฝาย

หลวงน้อย) จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการขุดลอกหนองหัวสะพาน
สาธารณประโยชน์ บ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองหัวสะพาน
สาธารณประโยชน์  

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

  



 
-๗๒- 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ท่ี ๔ บริเวณล าห้วยน้อยสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณล้ า
หวยน้อยสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมือง

พะไลก าหนด 

- -  ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๖. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลอง/
ล าห้วยอีสานเขียวสาธารณประโยชน์  
บ้านหลุบทุ่ม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
คลอง/ล าห้วยอีสานเขียว

สาธารณประโยชน์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ 

แห่งรายละเอียดตาม 
แบบแปลน อบต.เมืองพะไล 

ก าหนด 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๘. โครงการขุดลอกสระหนองแก  
บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ขุดลอกสระหนองแก  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ 
พื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 

 
  



 
-๗๓- 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  การพัฒนาด้านคณุธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี  หรือ
วันส าคัญต่างๆ  

เพื่ออุดหนุนท่ีว่าการ อ.บัวลายในการจัดงาน
รัฐพิธี ฯ รวมท้ังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเล็งเห็นความส าคัญของวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

ท่ีว่าการ อ.บัวลาย ๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ข้าราชการ ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญของวัน
ส าคัญต่างๆ 

ท่ีว่าการ 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นหรือพิธีทาง
ศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น/
โครงการปณิธานความดี  
ปีมหามงคลต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเล็งเห็นความส าคัญรวมท้ังร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือพิธีทาง
ศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น/โครงการปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล เป็นต้น 

ประชาชนในเขต 
ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมกัน
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา/
ประเพณี ฯลฯ 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๓. โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่ออุดหนุนท่ีว่าการ อ.บัวลายในการ
ด าเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิต     
และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัย 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ผู้ประสบภัยฯ 

ส านักปลัด 
ท่ีว่าการ 
อ.บัวลาย 

๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่ออุดหนุน อ.บัวลายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน 
ท่ีเจ็บปุวย 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราผู้เจ็บปุวยท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีเจ็บปุวยได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดงานประเพณีของดี
อ าเภอบัวลาย 

เพื่ออุดหนุนท่ีว่าการ อ.บัวลายในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีของดี
อ าเภอบัวลายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฯ 

ส านักปลัด 

 



 
-๗๔- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์โรคเอดส์ฯ 

เพื่ออุดหนุน อ.บัวลายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ปุวย 
โรคเอดส์ 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราผู้เจ็บปุวยเอดส์ท่ี
ได้รับการช่วยเหลือหรือ
ดูแล 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๗. สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อ.บัวลาย ในการส่งเสริมสถานะและ
บทบาทของสตรี 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราของกลุ่มสตรีท่ีมี
ความเข้มแข็งในชุมชน 

สตรีได้รับการส่งเสริมสถานะ 
บทบาทของตนเองและกลุ่ม
ในสังคม 

ส านักปลัด 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนองแนวทางตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และให้
ประชาชนได้ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน  ๓  ครั้ง 
  

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือน 
ท่ีพึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้ด ารงชีวิตตาม
แนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักปลัด 

๙. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
จากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่
สภาวัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการร่วมคิด
ร่วมอนุรักษ์และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

- . 
- 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของชุมชนท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนเกิดการร่วมคิด
ร่วมอนุรักษ์และร่วมพัฒนา
วัฒนธรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๐. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก นักเรียน
และเยาวชน 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน  

เด็ก เยาวชนและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ี 

ต.เมืองพะไล 
จ านวน ๑๕๐ คน 

- . 
- 

. 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน
และนักเรียนในเขตพื้นท่ีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

เด็ก เยาวชน และนักเรียน 
ได้ตระหนักและเล็งเห็น 
คุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
(อบรม/บวชชีพราหมณ์และ
การปฏิบัติธรรม) บ้านฝาผนัง 
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมการสนับสนุน/ส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
ท่ัวไป 

จัดให้มีกิจกรรมการ
สนับสนุน/ส่งเสริม

กิจกรรมทาง 
พุทธศาสนา  

จ านวน ๑ ครั้ง 

- . 
- 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชน ใน
เขตพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเล็งเห็น/
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 



 
-๗๕- 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)และอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดีและมีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ 
เด็กนักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดี 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก 
กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท าในสิ่งท่ี
ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพ่อ แม่และเด็ก 

เด็กและผู้ปกครองใน
เขตพื้นท่ี  

ต.เมืองพะไล 
ปีละ ๑ ครั้ง 

จ านวน ๔๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็กและ
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

เด็กในเขตพื้นท่ีสามารถ
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า
ในสิ่งท่ีถูกต้องและพ่อแม่
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๓. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน
แก่เด็กก่อนวัยเรียน 
(ศูนย์เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีดี
และมีอาหารกลางวันรับประทานอย่าง
ท่ัวถึง 

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

จ านวน ๓๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ 
เด็กก่อนวัยเรียนท่ี
ได้รับการบริการ 
เลี้ยงดู 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดี 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๔. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีทักษะการใช้
ชีวิตกับธรรมชาติ รู้คุณค่า และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงกล้า
แสดงออกในสิ่งท่ีดี และถูกต้อง 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 
จ านวน ๙๐ คน 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของนักเรียนท่ี
ผ่านการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ รู้
คุณค่า สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้และ 
กล้าแสดงออก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๕. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา ตลอดจนวัสดุ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และอื่นๆ ท่ีพร้อม
ส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

จ านวน ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนสื่อ
การเรียนการสอนต่อ
จ านวนเด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และอื่นๆ ท่ีครบครัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 



 
-๗๖- 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่ อ เป็นแหล่ ง ศึกษาเรี ยนรู้ ของ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์

อินเตอร์เน็ต  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . 
 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ เยาวชน/ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้
และข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส่วน
การศึกษา 

๗. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์เพื่อส่งเสริมการ 
เรียนรู้ประชาธิปไตย  
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้การสนับสนุน/ส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ ท่ี  ๑ บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการด าเนินงาน

ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ประชาธิปไตย 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . 
 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนในชุมชนมีความ
รัก ความสามัคคีท่ีแน่นแฟูน 
ยิ่งขึ้น     

ส านักปลัด 

๘. ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียน
ยากจน 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

- - . ๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของนักเรียน
ยากจนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา 

นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษา    

ส่วน 
การศึกษาฯ 

 
 
  



 
-๗๗- 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข การจัดบริการ
สุขภาพเบ้ืองต้นฯ 

กลุ่ม อสม.ในเขต
พื้นท่ี 

ต.เมืองพะไล ทุก
กลุ่ม 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีได้รับการบริการตาม
มาตรฐานด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุขท่ี 
ดีขึ้น 

ส่วน 
สาธารณสุข 
กลุ่ม อสม. 

๒. ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและปูองกัน
ไข้เลือดออก 

ม.๑-๙ 
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๓ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก 

ประชาชนได้รับการบริการ
ในด้านการควบคุมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนได้รับการบริการ
ในด้านการควบคุมปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

๔. ตอน ท าหมัน ฉีดยา
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
และลดภาระในการเลี้ยงดูของ
เจ้าของ 

พื้นท่ี ต.เมือง
พะไล 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนสุนัขและแมวท่ีได้รับการ
คุมก าเนิด 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ลดลง 
  

ส านักปลัด 
สนง.ปศุสัตว์ 
อ.บัวลาย 

๕. สนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู สุขภาพ และ
การปูองกันโรค รวมถึง
กิจกรรมสาธารณสุขอื่นๆ 

เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีได้รับการบริการ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับ
การบริการทางด้าน
สาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง
มากยิ่งขึ้น 

 

๖. ส่งเสริม รณรงค์ปูองกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจน
เวชภัณฑ์เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก 

 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันโรคไข้หวัด
นก 

ประชาชนได้รับบริการใน
ด้านการควบคุมปูองกันโรค
ไข้หวัดนก 

ส านักปลัด 

 



 
-๗๘- 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 
. 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากากรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรู้จัก
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

พื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็กวัยรุ่นท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ภมูิคุ้มกันต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ท่ีไม่
พร้อม มีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามวัย  และ
รู้จักหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

๘. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกัน แก้ไขปัญหาและสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวังปัญหาในพื้นท่ี 

พื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- -  ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนครั้งของการเกิด
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 
ลดลงร้อยละ ๗๐ 

ผู้บริหาร  พนักงาน
ท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาและ
สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหาในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

๙. โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

พื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนชุมชน/
หมู่บ้านท่ีมีความอบอุ่น
เข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัวได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี  ความรู้ใน
เรื่องความส าคัญของ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

  



 
-๗๙- 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๔  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. 

 
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน 
ออมทรัพย์วันละบาท บ้านแดงน้อย  
หมู่ท่ี ๒ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริม
กองทุนออมทรัพย์วันละบาท
และกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
หมู่บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒    

กองทุนออมทรัพย์ 
วันละบาทบ้านแดงน้อย  
หมู่ท่ี ๒ จ านวน ๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
เก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

๒. โครงการสงเคราะห์คนชรา เด็ก  
คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้คนชรา เด็ก คนพิการ  
ผู้ปุวยโรคเอดส์หรือผู้ด้อย 
โอกาสได้รับความช่วยเหลือ 

คนชรา เด็ก คนพิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ หรือ

ผู้ด้อยโอกาส 
 จ านวน ๕๐๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนชรา 
เด็ก คนพิการ ท่ีได้ 
รับความช่วยเหลือ 

คนชรา  เด็ก  คนพิการ  
ผู้ปุวยโรคเอดส์หรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง  

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 จ านวน ๔๗๐ คน 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
 (อบต.) 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   

ผู้สูงอายุมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง   และมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง 

ผู้พิการ 
๔๐  คน 

๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

 ๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนพิการ
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  

ผู้พิการมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง   และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

ส านักปลัด 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มีเงินเลี้ยง
ชีพอย่างพอเพียง 

ผู้ปุวยเอดส์ 
๗  คน 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนพิการ
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้ปุวยเอดส์มีเงินเลี้ยง
ชีพอย่างพอเพียง 

ส านักปลัด 

 
 



 
-๘๐- 

 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการซ่อม –  สร้างบ้านคนจน เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีท่ีมี
ความยากจน มีรายได้น้อยมีท่ีอยู่
อาศัย 

ประชาชนในเขต 
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๔  หลัง 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีความ
ยากจนและรายได้น้อยท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงและคงทน
ถาวร 

ประชาชนท่ีมีความ
ยากจน มีรายได้น้อยมีท่ี
อยู่อาศัย 

ส่วนโยธา 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเยาวชนมี
ความเข้มแข็ง 

ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๙  กลุ่ม 

- - . 
 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของกลุ่มเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

กลุ่มเยาวชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๘. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง 

ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมี
ความเข้มแข็ง 

สถาบันครอบครัวในเขต
พื้นท่ีมีความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๙. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพของคนพิการ/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ/ปกครอง/
ผู้ดูแล ได้รวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ   

ม.๑ – ๙ 
ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้พิการท่ีมีการ
รวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 

ผู้พิการ/ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแล  ได้รวมกลุ่มใน
การประกอบอาชีพ   

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ/
ครอบครัว/กลุ่ม 

เพื่อให้คนพิการ/ครอบครัว/กลุ่ม  
มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 

ม.๑ – ๙ 
ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของการประกอบอาชีพใน
หมู่คนพิการ 

คนพิการ/ครอบครัว/
กลุ่ม  มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการวันคนพิการสากลประจ าปี เพื่อให้ความส าคัญโดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาคนพิการในวันคน
พิการสากล 

ปีละ  ๑  ครั้ง - - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมกีฬาคนพิการ 

อบต.ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาคนพิการ
ในวันคนพิการสากล 

ส านักปลัด 

๑๒. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
ออมทรัพย์วันละบาท บ้านฝาผนัง 
หมู่ท่ี ๑ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
ออมทรัพย์วันละบาท  
จ านวน ๑ ครั้ง    

กองทุนออมทรัพย์ 
วันละบาท  

บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

 



 
-๘๑- 

 
 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่หมู่บ้านแดงน้อย หมู่ท่ี ๒    

กองทุนแม่เพื่อ
แผ่นดินบ้านแดงน้อย  

หมู่ท่ี ๒  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

๑๔. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่เพื่อแผ่นดิน บ้านหนองแก  
หมู่ท่ี ๙ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการ
ด าเนินงานกองทุนแม่เพื่อ
แผ่นดิน บ้านหนองแก หมู่ท่ี ๙  

กองทุนแม่บ้าน 
หนองแก หมู่ท่ี ๙ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘๒- 

แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๕  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดหา  สนับสนุน
อุปกรณ์และชุดกีฬาส าหรับ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์
และชุดกีฬาส าหรับการแข่งขัน
กีฬาและการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 
ต.เมืองพะไล  (ม.๑-๙) 

 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
ท่ีมีอุปกรณ์/ชุดกีฬา
ส าหรับการออกก าลังกาย 

ประชาชน/หมู่บ้านมีอุปกรณ์
และชุดกีฬาส าหรับการ
แข่งขันกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลหรือนอกต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนในพื้นท่ีได้แข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย 

เขตพื้นท่ี ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 

ประชาชน เยาวชนในพื้นท่ี  
รู้จักการออกก าลังกายและมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๓. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน.
ในเขตพื้นท่ี  อ.บัวลาย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนในพื้นท่ีได้แข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย  ส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เขตพื้นท่ีต าบลเมือง
พะไลและ/หรือพื้นท่ี

ใกล้เคียง 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

. 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 

เกิดความสามัคคีของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

ส านักปลัด 

๔. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
ฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีใช้
เข้าใช้สถานท่ีดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หลุบทุ่ม  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 

๑แห่ง 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีใช้
เข้าใช้สถานท่ีดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชน บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อ ให้หมู่บ้ านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้ า งสวนสุขภาพ
ชุมชนประจ าหมู่บ้ าน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีใช้
เข้าใช้สถานท่ีดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

 
 



 
-๘๓- 

 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 
๑ แห่ง  

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีใช้
เข้าใช้สถานท่ีดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หนองแก  หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 
๑ แห่ง  

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ีใช้
เข้าใช้สถานท่ีดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘๔- 

แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๖  ส่งเสรมิระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน  ลดอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้การบริการช่วยเหลือ
และแนะน าประชาชน 

จ านวน  ๘๒  คน 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ได้รับบริการ 

ประชาชนได้รับการบริการ
และการช่วยเหลือแนะน า 

ส านักปลัด 

๒. สนับสนุนโครงการจุดตรวจ
ปูองกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ปีละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ท่ี
ลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ลดลง 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๓. สนับสนุนโครงการจุดตรวจ
ปูองกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปีละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ท่ี
ลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ลดลง 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๔. โครงการปูองกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

เพื่อปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนชุมชน/หมู่บ้านท่ีมี
ความเข้มแข็ง จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ได้รับการแก้ไข 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๕. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อเสริมสร้างระบบการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายและ 
อปพร.จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ใช้วิทยุสื่อสาร 

ระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๖. ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา 

จ านวน  ๓  แห่ง - -  ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ท่ี
ลดลง 

ปัญหาอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้
ถนนลดลง 

ส านักปลัด 

๗. โครงการก่อสร้างซุ้มดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหาอัคคีภัยภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน ๖ แห่ง 

- -  ๑๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจุดเฝูาระวัง
อัคคีภัยท่ีเพิ่มขึ้น 

เพื่อปูองกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักปลัด 

 



 
-๘๕- 

 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๗  ส่งเสริมมาตรการป้องกันระวังกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ 
ตาสับปะรด (ศป.ปส.อ.บัวลาย) 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.บัวลาย
ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดให้รู้ถึงบทบาทของตนเอง 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

. ๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของโครงการท่ีมี
การด าเนินงานผ่านการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ประสานพลังแผ่นดินได้รับ
การเสริมสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจได้รู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น 

ศป.ปส. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๒. สนับสนุนโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย หรือ ศป.ปส.อ.บัวลาย 

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ศตส.ผอ.อ. 
บัวลาย หรือ ศป.ปส.อ.บัวลาย บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จ านวน  ๓  
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับ
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ  

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๓. จัดซ้ือ/จัดหาสารหรือน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวังปัญหายา 
เสพติดในเขตพื้นท่ี 

จ านวน  ๓  
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๔. สนับสนุนโครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและตรวจ
ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด 
ศตส.ผอ.อ.บัวลาย 

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตาม
โครงการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จ านวน  ๑  
ครั้ง 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ปัญหายาเสพติดได้รับแก้ไข ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 

๕. โครงการรณรงค์ร่วมใจขจัด 
ยาเสพติด  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการภารกิจด้าน
การปราบปราม ปูองกันหรือการ
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ติดยาเสพติด   

จ านวน  ๑  
ครั้ง 

- - . ๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

 
 
 
 



-๘๖- 
 

ท่ี 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ
จัดตั้ง ศูนย์ปรองดอง (แม่ของ
แผ่นดิน) บ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์ปรองดอง 
(แม่ของแผ่นดิน) บ้านฝาผนัง หมู่
ท่ี ๑ ให้มีความเข้มแข็ง  

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์

ปรองดอง 
(แม่ของแผ่นดิน) 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- . . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

หมู่บ้านและชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๗. โครงการรณรงค์และปูองกันการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชน
ต้านยาเสพติด) บ้านฝาผนัง  
หมู่ท่ี ๑ 

จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ และการ
ปูองกันการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จ านวน ๑ ครั้ง 

จัดให้มีกิจกรรม
รณรงค์ และการ
ปูองกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- . . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๗-  
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  เพิ่มศักยภาพและการบริหาร 

 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. เสริมทักษะ ให้ความรู้ ฝึกอบรม  
ทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการ ประธานสภา รองประธาน 
สภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ 
อปพร. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
อบต. ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรใน
พื้นท่ี 

 ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการ ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิก

สภาฯ  ผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ 
อปพร. ข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้าง 
อบต. ฯลฯ  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอ- 
ใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและภารกิจ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการพัฒนาการบริหารงาน การ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารงานให้มี
ศักยภาพ และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจของ อบต. 

บุคลากรในสังกัด อบต. 
อบต.เมืองพะไล 
จ านวน ๒๒ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก 
อบต. 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจของ 
อบต. 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาและประโยชน์ด้าน
อื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑-๙  
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๓  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลท่ัวไปท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

องค์กรมีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและ
สามารถน าไปวางแผน
พัฒนา หรือการใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 



-๘๘- 
 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้ครบครัน เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัว 

อบต.เมืองพะไล 
และกิจการสภาฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตรา/
สัดส่วนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม 

การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ความคล่องตัว 

 ทุกส่วน
ราชการ 

อบต.เมือง
พะไล 

๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน/
หอประชุมหรืออาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อเป็นการบริการและ
การอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
และผูท่ี้มาติดต่อราชการ 

เครื่องปรับอากาศพร้อม
อุปกรณ์ฯ  จ านวน 

๓  เครื่อง/ชุด 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมา
ติดต่อใช้บริการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการและการอ านวย
ความสะดวก ในการ
ติดต่อราชการ  

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างหอประชุมหรืออาคาร
อเนกประสงค์  

เพื่อใหม้ีสถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์ได้
สะดวก  

จ านวน  ๑  หลัง 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
ของสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

มีสถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๗. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัว 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  ๒  ชุด 

๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนอุปกรณ์
ส านักงานท่ีทันสมัย 

การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

๘. จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน/การจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ 

กล้องถ่ายรูปพร้อม 
อุปกรณ์   

จ านวน  ๑  ชุด 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนกล้องถ่ายรูป
ส าหรับใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน   

ส านักงานมีกล้องถ่ายรูป
ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
ส่วนโยธา 

๙. จัดซ้ือเครื่องเสียงประจ าส านักงาน 
  

เพื่อรองรับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

เครื่องเสียงพร้อมล าโพง
และอุปกรณ์ 

จ านวน  ๑  ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

อ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ 

ส านักปลัด 

 



-๘๙- 
 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐. จัดชื้อ/จัดหาวิทยุสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจการ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ 

วิทยุสื่อสาร 
พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน  ๑๐  ชุด 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของวิทยุ
สื่อสารต่อจ านวน  
เจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสม  

สามารถรองรับ/
สนับสนุน/ประสานงาน
ภารกิจในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว   
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๑๑. จัดชื้อเก้าอี้ส าหรับการบริการสาธารณะ
หรือการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะหรือกิจกรรม
สารธารณประโยชน์ 

เก้าอี้พลาสติก 
จ านวน  ๓๐๐  ตัว 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  

ได้อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะหรือกิจกรรม
สารธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๑๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

พื้นท่ี อบต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละห้องน้ าคน
พิการที่เพ่ิมขึ้น 

คนพิการได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต.
เมืองพะไล 

เพื่อสร้างความร่มรื่น  
สวยงามให้แก่สถานท่ี
ราชการ  และเป็นท่ี
พักผ่อนส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ/บริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกสบายและความ
ประทับใจ 

ส่วนโยธา 

๑๔. จัดซ้ือรถยนต์ประจ าส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

รถยนต์กระบะ ๔ ล้อ 
จ านวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรถยนต์
ประจ าส านักงานท่ี
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานราชการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๕. ปรับปรุงเว็บไซต์ประจ าส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้เข้าใช้
บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล  

การปฏิบัติงานราชการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

16. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบท่ีแน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลภาษีและ
ทรัพย์สินท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้สะดวก
รวดเร็ว 

การจัดเก็บภาษีมีระบบ
ท่ีแน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วน 
การคลัง 



 
-๙๐- 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดท าเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

หมู่ท่ี ๑-๙ 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้แสดงคาม
คิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ
หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญภายใต้
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

หมู่ท่ี ๑-๙ 
ปีละ  ๓  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนมีความเข้าใจถึง
สิทธิหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญภายใต้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส่งเสริมให้ประชาชน และ
องค์กร/ภาคส่วนต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน  หรือองค์กร
ต่าง ๆ มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้แทนภาคประชาชน 
อปพร.ในสังกัด 

หมู่ท่ี ๑-๙ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชน  หรือองค์กร/
ภาคส่วนต่าง ๆ มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๔. โครงการสร้างเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิด
องค์ความรู้และเครือข่ายการ
พัฒนาภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง 

ผู้แทนภาคประชาสังคม 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมท่ีเพิ่มขึ้น 

ภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 
มีการพัฒนาองค์ความรู้
และเครือข่ายการพัฒนา  
ท่ีเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทศักยภาพผู้น าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
ยั่งยืน 

ผู้น าท้องถิ่น/ท้องท่ี  
หมู่ท่ี ๑-๙ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต. 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้น าท่ีเข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรม 

เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ท่ียั่งยืน 

ส านักปลัด 

 



-๙๑- 

 
ท่ี 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน อบต.หนองหว้า ในการ
ด าเนินการตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตลอดจนสิทธิหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนครั้งของผู้เข้าใช้
บริการศูนย์บริการรวม
ข้อมูลข่าวสารฯ 

อปท.ในเขตพื้นท่ีมีศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างส าหรับ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  

ส านักปลัด 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 



-๙๓- 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ตามกรอบการประสานที่ ๒ ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
(เกินศักยภาพ) 

…………………………………………………………………………. 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ

ประสาน ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม  
๑. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมขยาย

เขตประปาหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ (บริเวณ
สระฝายใหม่)  จ านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ
หนองสนวนสาธารณประโยชน์ บ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๑ แห่ง   

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๓.  โครงการขุดลอกวังขอนสัก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 

      

 รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓ โครงการ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐,๐๐๐  



 
ส่วนที่  ๖ 

 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล    

....................................... 

 การติดตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  และการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทาง  นโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ  และนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น  
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น  ๔  แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี  น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือปฏิบัติให้
บรรลุจุดประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๒.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้
ด าเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ  และมีหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
 ๓.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการด าเนินงานใน
กรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือ
คณะท างานหรือคณะกรรมการ 
 ๔.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
และการด าเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบลสามปีและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามล าดับ 
 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการก ากับดูแลของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร  ดังนี้ 

(๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) ส่วนการคลัง 
(๓) ส่วนโยธา 
(๔) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 



 
-๙๕- 

 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงายผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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