
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๔  เดือน ธันวำคม ๒๕๖๓ 
ณ   ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

……………………………………………………… 

ผู้เข้ำประชุม 
๑. นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภาอบต. 
๒. นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาอบต. 
๓. นายมลคล  มูลแก่น  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๔. นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๕. นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ 
๖. นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๗. นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๘. นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๙. นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๑๐. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๑. นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๒. นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๓. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๔. นางค าปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๕. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๖. นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๘ 
๑๗. นายสุเวช  ปัตวงษ ์  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 
๑๘. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 

หมำยเหตุ   - สมาฃิกสภาอบต.เมืองพะไล จ านวน ๑๘ คน 
- ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน 
- ผู้ลาประชุม   - คน  
- ผู้ขาดประชุม   - คน   
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
 
 



 
    -๒- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์  นายกอบต.เมืองพะไล 
๒. นายดาว  จันภิรมย์   รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๓. นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  -ไม่เข้าประชุม- 
๔. นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ  -ไม่เข้าประชุม- 
๕. นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดอบต.เมืองพะไล 
๖. นายเจริญ  แพงไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๗. นายแสงอารมย์  นามวงษา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
๘. นายประสิทธิ์  กันเมล์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
๙. นางสาวปณิตา  ดงขาว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายไพรวัลย์  ชัยนิคม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
๑๑. นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ  ผอ.กองการศึกษาฯ 
๑๒. นายทัฐสกัณฑ์  แสงชัยพานิช  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางบุญทอง  จันดิษ   ผอ.กองคลัง 
๑๔. นายพรชัย  ธงอาจ   หน.ส านักปลัดฯ 
๑๕. นายณรงศักดิ์  ลาดนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖. นายชู  หาริตะวัน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายชัย  การสร้าง   ผอ.กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
 
 
 
 
 



-๓- 
เริ่มประชุม เวลำ  ๐๙๓๐  น 
 เมื่อถึงเวลาก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต ผู้มาประชุม            
ที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกอบต เข้าห้องประชุมและนั่งตามที่ที่เจ้าหน้าที่                 
ได้จัดเตรียมแยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม นายทองสุข  ผิวผ่าน ประธานสภาอบต                
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภา  แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ ๓ ราย คือ 

๑.นางสาวศรินญากร  แทบทาม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โอน (ย้าย) มาจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๒.นางสาวปัญจาทักษ์  แก้วนอก  ครู คศ.๑ โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนต าบล       
กุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๓.นางสาวอพิทชญา  บุญราษฎร์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โอน (ย้าย) มาจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม             
ให้แก่สมาชิก พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น  เป็นอย่างอ่ืน หรือต้องการแก้ไข                  
ถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๘ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน  
ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ วันที่  ๑๓ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  มีมติให้การรับรอง ๑๖ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯและ               
รองประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อทรำบ 
๓.๑ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๓  
รองประธานสภาฯ ด้วยนายกอบต.ได้เสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญนายกอบต.น าเสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ 
ด าเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งได้รายงาน 

/ผลการติดตาม..... 



    -๔- 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีและข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลเมืองพะไลประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล                
เมืองพะไล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินแผนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และใช้
ประกอบการในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในคราวต่อไป 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 
  ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการ
ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
  1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากที่สุดสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร้
พรมแดน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควรกระจุก
อยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
  3. ควรเร่งรัดให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกโครงการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
  4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่ งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สมารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 1.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น   
  1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอบัวลายและแผนชุมชนต าบลเมืองพะไล 
  1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาแหล่งน้ า 
    ยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   2) พันธกิจ  ประกอบด้วย 
    พันธกิจที่ 1พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
    พันธกิจที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
    พันธกิจที่ 1ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พันธกิจที่ 1ส่งเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    พันธกิจที่ 1พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
    พันธกิจที่ 1ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
   3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
    1.ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    2.ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
    3.เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
    4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรค
อย่างทั่วถึง 
    6.ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย 
    7.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
    8.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนมีสุขภาพดีร่างกาย
แข็งแรง โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
    9.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ   
    10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    11.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
    12. ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน 
   4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริการสาธารณะ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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    แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาที่ 8การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 9ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 10สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 11ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 12ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    แนวทางการพัฒนาที่ 13การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน
ให้ตระหนักถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 14ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 15ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 16การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 17ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 18การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แนวทางการพัฒนาที่ 19ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
    แนวทางการพัฒนาที่ 20 ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แนวทางการพัฒนาที่ 21 เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
    แนวทางการพัฒนาที่ 22 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 23 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น(Vision) 
 

    “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561– 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

/ยุทธศาสตร์..... 



    -๘- 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำ

ร 

จ ำนวนเงิน 

1. กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

1. ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงถนน ทำงน้ ำ 
ท่อระบำยน้ ำ 
2.กำรขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำ
สำธำรณะ 
3. กำรบริกำรสำธำรณะ 

79 40,851,043.00 13 4,935,381.84 

2. กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชพีให้แก่
ประชำชน 
2.ส่งเสริมกำรเรียนรู้และปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมกำรรวมกลุม่อำชีพ 

8 720,000.00 1 346,970.00 

3. กำรพัฒนำ
ด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

1.สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.กำรบริหำรจัดกำรและรณรงค์ก ำจัด
ขยะมลูฝอย 

4 330,000.00 2 17,609.00 

4. กำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ 

1. ก่อสร้ำงและปรบัปรุงแหลง่น้ ำเพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร 

42 18,597,900.00 4 1,185,300.00 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด้ำนโภชนำกำร อำหำร
เสริมนมและอำหำรกลำงวัน 
2. ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
4. กำรอบรมให้ควำมรูก้ับประชำชน
และกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนักถึง
ภัยจำกโรคต่ำง ๆ 
5. ส่งเสรมิกำรออกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำและนันทนำกำร 
6.ส่งเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินลดอุบัติเหตุ อำชญำกรรม 
ลดกำรแพรร่ะบำดของยำเสพติด และ
กำรบรรเทำสำธำรณภัย 

53 13,857,753.00 20 9,696,750.00 

  

/ยุทธศาสตร์..... 
 
 
 
 



    -๙- 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต(ต่อ) 

7. กำรพัฒนำและส่งเสริม
สวัสดิกำรชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต
และให้กำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส 
ผู้สูงอำย ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
9. กำรส่งเสริม สนับสนนุ 
บ ำรุงรักษำกิจกรรมด้ำนศำสนำ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนนุ 
บ ำรุงรักษำกิจกรรมด้ำนศำสนำ 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

    

6. กำรพัฒนำ
กำรเมืองและ
กำรบริหำร 

1. เสริมสร้ำงระบบกำรท ำงำน 
กำรบริกำรประชำชน และพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร ให้มีคุณภำพ 
คุณธรรม 
2. ส่งเสริมกำรมีส่ วนร่วมของ
ประชำชน และองค์กรทุกภำคส่วน
ในกำรพัฒนำทำง 
กำรเมือง และกำรบริหำร 
3. จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

19 2,745,000.00 6 415,632.00 

รวม 205 77,101,696.00 46 16,597,643.64 

 
 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
  1. เชิงปริมำณ 
   ๑. งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
   2.การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   3. ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการกกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
   4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่มีการกระจายของโครงการ
และงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
 
 

/2. เชิงคุณภาพ..... 



    -๑๐- 
  2. เชิงคุณภำพ 
   ๑.การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2. ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง           
ในพ้ืนที ่  
  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต   
   1.จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากที่สุดสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร้
พรมแดน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควร
กระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
   3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไลในแต่ละยุทธศำสตร์ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.82 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.80 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.71 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.09 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 5.65 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.25 

๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.61 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.68 

ภำพรวม 6.58 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อ4) เท่ากับ7.09คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ1) เท่ากับ
6.82คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 5) เท่ากับ5.65คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากับ6.58คะแนนอยู่ในระดับมำก 

 

/2) ยุทธศาสตร์..... 



    -๑๑- 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.81 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.76 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.70 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.02 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.24 

๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.49 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.55 

ภำพรวม 6.56 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อ4) เท่ากับ6.92 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ1) 
เท่ากับ6.81คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ5) เท่ากับ6.02คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมเท่ากับ6.56คะแนนอยู่ในระดับมำก 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.74 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.66 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.74 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.01 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.05 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.18 

๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.53 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.49 

ภำพรวม 6.55 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคะแนนเฉลี่ยความ 

/พอใจมากที่สุด..... 



    -๑๒- 
พอใจมากที่สุดคือข้อ4)  เท่ากับ7.01 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ1) และข้อ 3) เท่ากับ6.74
คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 5) เท่ากับ6.05คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ6.55 คะแนนอยู่ในระดับมำก 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.52 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.43 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.43 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.66 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 5.76 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.03 

๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.23 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.30 

ภำพรวม 6.30 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ าพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาแหล่งน้ าคะแนนเฉลี่ยความ               
พึงพอใจมากที่สุดคือข้อ4)  เท่ากับ6.66 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ1) เท่ากับ6.52คะแนน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 5) เท่ากับ5.76คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ
6.30 คะแนนอยู่ในระดับมำก 

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.63 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.55 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.70 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.76 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 5.89 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.11 
๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.28 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.34 

ภำพรวม 6.41 

/จากตาราง..... 



    -๑๓- 
จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อ4)  เท่ากับ 6.76 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ3) เท่ากับ6.70
คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ5) เท่ากับ5.89คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ6.41 คะแนนอยู่ในระดับมำก 

 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกกิจกรรม 6.68 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกกิจกรรม 6.52 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกกิจกรรม 6.49 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.76 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกกิจกรรม 5.87 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.12 
๗) ผลการด าเนินโครงการกกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.41 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกกิจกรรม 6.33 

ภำพรวม 6.40 
  
 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการบริหารพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อ4)  เท่ากับ6.76 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ1) 
เท่ากับ6.68คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ5) เท่ากับ5.87 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมเท่ากับ6.40 คะแนนอยู่ในระดับมำก 

สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑.เชิงปริมำณ 
  ๑.งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
  2.การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3. ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการกกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
  4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่มีการกระจายของโครงการและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 

๒.เชิงคุณภำพ 
  ๑.การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที ่ 

/3. การด าเนินโครงการ..... 



      -๑๔- 
  3. การด าเนินโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ไม่มีการด าเนินโครงการครบทุกยุทธศาสตร์  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1.1ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
  1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 78 โครงการ อนุมัติงบประมาณจ านวน 29 
โครงการ  ด าเนินการได้จริง  28 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 
  1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน  2 โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน  - โครงการ  
ด าเนินการได้จริง  - โครงการ 
  1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 8 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ  
ด าเนินการได้จริง  4  โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  2 โครงการ 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 20 โครงการ อนุมัติงบประมาณจ านวน  3 โครงการ  
ด าเนินการได้จริง  1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ 
  1.1.5ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 60 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จ านวน  35 
โครงการ  ด าเนินการได้จริง  21 โครงการ ไมไ่ด้ด าเนินการ  14  โครงการ 
  1.1.6ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 19 โครงการ อนุมัติงบประมาณจ านวน  9 โครงการ  
ด าเนินการได้จริง  6 โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  3  โครงการ  
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 2.1 ข้อเสนอแนะ 
  1.จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากที่สุดสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร้
พรมแดน 
  2.องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควรกระจุกอยู่
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
  3.ควรเร่งรัดให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกโครงการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
  4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

/5. ควรมีการ..... 



    -๑๕- 
  5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สมารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส าเนาให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล พิจารณา/ทราบต่อไป 
ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม รับทราบ 

๓.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายก อบต.ได้เสนอญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึง่รายละเอียดได้ส าเนาแจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.แล้ว เชิญนายก อบต.น าเสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ก าหนดไว้ว่าการ 
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งให้มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ที่กฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58ก5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 

นโยบำยกำรพัฒนำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 
๑.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  เป้ำหมำย 
  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ  ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความ
สงบเรียบร้อย  ด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้เกิดความสะดวก  
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
  ๑.  ก่อสร้าง  และปรับปรุง   บ ารุงถนน   ทางน้ า   ท่อระบายน้ า  ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
  ๒.  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ   
  ๓.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 

/๒. นโยบายการพัฒนา..... 
 



                  -๑๖- 

๒.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
  เป้ำหมำย 
   เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ  ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   

๓.  นโยบำยกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำหมำย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 

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

๔.  นโยบำยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
  เป้ำหมำย 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้ทั่วถึง  ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  แก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
  ๒.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   

๕.  นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน
สวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  นันทนาการ  และด้านอ่ืนๆ  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ๓.  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 ๕.  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

/๖.  ส่งเสริมระบบ..... 



 
          -๑๗- 
 ๖.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.  ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

๖.  นโยบำยกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้องค์กร  เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา  
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  เพ่ิมศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 
 ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานผล..... 



-๑๘- 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30กันยำยน  2563 
 

 1. รำยละเอียดโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563ดังนี ้

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากวัดบ้านพะไล 
ม.3 - บ้านนายสมบูรณ์ ฮาดเศษ 

69,900.00 
 

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

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ า
เที่ยง ม. 5 สายหน้าโรงพยาบาล 

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

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนน
สะอาด  ม. 8 จากที่ดินนายไสว  จันทีนอก ถึง
คลองล าห้วยน้อย 

279,900.00 278,000.00 
 

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

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองเรือ 
ม.7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี - หนองโจกโหลก 

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

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 จาก
บ้าน นางถวิล สีก าพ้ี ถึงสี่แยกบ้านนางมณี สุวิหาร 

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

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

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

/ล าดับ..... 

 



-๑๙- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ

(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงน้อย ม.2 
สายบริเวณท่ีดินนางสุพร แทนไธสง ไปที่นานา
งมนเทียร หงษ์ไธสง 

279,900.00 277,900.00   
 

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

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ็ด
น้อย  ม. 6 จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึง
ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย หนองแสง 

279,900.00 277,900.00 
 

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

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านหลุบ
ทุ่ม ต.เมืองพะไลไปบ้านโนนเมือง ต.สามเมือง 
อ.สีดา 

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

10 โครงการปรับปรุงกต่อเติมระบบประปาหอถังสูง 
บ้านหนองแก ม.9 

274,900.00 267,116.70 7,783.30 ปรับปรุงกต่อเติมระบบประปาหอถังสูง 

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
สระน้ าเที่ยง ม.5 

341,000.00 
 

339,000.00 2,000.00 
 

ก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 
12 เมตร ติดตั้งระบบกรองน้ า พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า 

รวม 11  โครงกำร 2,762,900.00 2,638,416.70 124,483.30  
 แผนงำนเคหะและชุมชน     

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

73,170.00 73,170.00 - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม.4 เพ่ือด าเนิน
โครงการ 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านพะไล ม.3 

47,574.34 47,574.34 - อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  

รวม 2  โครงกำร 120,744.34 120,744.34 -  

/ล าดับ..... 



-๒๐- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรเกษตร 

    

1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าริ 

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

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

รวม 2 โครงกำร 30,000.00 6,865.00 23,135.00  
 แผนงำนเคหะและชุมชน     

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

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

รวม 2 โครงกำร 110,000.00 96,880.00 13,120.00  
 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
นันทนำกำร 

    

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

รวม 2 โครงกำร 150,000.00 150,000.00 -  
 

/ล าดับ..... 



-๒๑- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

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

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

เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 
3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

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

นักเรียน ร.ร.บ้านแดงน้อย  ร.ร.บ้านฝา
ผนัง ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย  และศพด.อบต.
เมืองพะไล 

4 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) 

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

5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

857,140.00 857,140.00 - อุดหนุนร.ร.บ้านแดงน้อย  ร.ร.บ้านฝา
ผนัง   ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย   

รวม 5 โครงกำร 1,513,177.00 1,453,947.42 59,229.58  
 แผนงำนสำธำรณสุข     

1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

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

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

4,311.00 4,311.00 - ส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมว ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล  
หมู่ที่ 1-9 

/ล าดับ..... 



-๒๒- 
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

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

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าฯ 44,691.00 20,860.00 23,831.00 ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวพื้นท่ีต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

รวม 4 โครงกำร 299,002.00 267,801.00 31,201.00  
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน     

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

350,000.00 349,915.00 
 

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

2 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 30,000.00 - จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลเมืองพะไล 

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

รวม 3 โครงกำร 400,000.00 399,915.00 85.00  
 
 

/ล าดับ..... 
 
 
 



-๒๓- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน     
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
8,215.00 8,215.00 - ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน

จ านวน 2 จุด 
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 

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

รวม 2 โครงกำร 123,815.00 71,857.00 51,958.00  
 แผนงำนงบกลำง     

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.เมืองพะไล 

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

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

เอดส์ 
61,000.00 61,000.00 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลเมือง

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

 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

    

 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง พร้อม
ประตูเหล็กม้วนที่ท าการ อบต.เมืองพะไล  

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

รวม 1 โครงกำร 154,400.00 135,000.00 19,400.00  

/ล าดับ..... 



-๒๔- 
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

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

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.
เมืองพะไล 

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

เฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ 
30,000.00 30,000.00 - อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ 

บัวลาย 
4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน 
254,600.00 254,600.00 - จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

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

รวม 1 โครงกำร 20,000.00 7,800.00 12,200.00  
 
 

/2. รายละเอียดโครงการ..... 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 2. รำยละเอียดโครงกำรที่จ่ำยจำกเงินสะสมในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่

ได้รับอนุมัติ(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม. 5 
สายหน้าโรงพยาบาล 

309,000.00 307,000.00 
 

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

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

320,100.00 318,000.00 
 

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

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแดงน้อย ม.2 จาก
บ้านนางกนกลักษณ์ แทบทาม ไปหนองถนนใหญ่ 

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

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

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

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

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

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านฝาผนัง ม.1 สายจากบ้านนายประกาศิต ศรีโคตร - บ้าน
นางสุดใจ ชัยสงค์ 

377,400.00 375,000.00 2,400.00 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 255 เมตรหนา 0.05 เมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 รอบหนองน้ าใช้
บ้านฝาผนัง สายหน้าบ้านนางทองค า ขิปปะเม 

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

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเรือ ม.7 สายรอบสระ
หนองโจกโหลก 

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

/ล าดับ..... 



-๒๖- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

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

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

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านพะไล ม.3 จากบ้านนางยุวพิน หนูแก้ว - บ้าน
นางฝ้าย เลิศมงคล 

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

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

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

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

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

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

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

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.7 ไปทาง
บ้านวังโพน 

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

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 ไปอ่างเก็บน้ า
วังขอนสัก 

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

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบศูนย์ราชการบัว
ลาย 

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

รวม 16  โครงกำร 3,781,200.00 3,749,000.00 32,200.00  
 

/ล าดับ..... 



 
-๒๗- 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

1 โครงการขุดลอกคลองบ้านแดงน้อย ม. 2 จากนา 
นายจ านงงามแก้ม ไปหนองถนนใหญ่ 

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

รวม 1  โครงกำร 120,000.00 118,000.00 2,000.00  

 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์  
บ้านพะไล ม.3 

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

รวม 1  โครงกำร 97,980.00 97,000.00 980.00  
 

 /3. รายละเอียดโครงการ..... 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 3. รำยละเอียดโครงกำรที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลติของโครงกำร) 

 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นม.ถ.252-02 บ้านฝา
ผนัง หมู่ที่ 1 – บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 

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

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

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

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

 4. รำยละเอียดโครงกำรที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติ 
ลงนำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนาย
สรวง นามสมบูรณ์ 

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

รวม 1  โครงกำร 527,700.00 390,000.00 - -  

/5. รายละเอียดโครงการ..... 
 



          -๒๙- 
5. รำยละเอียดโครงกำรทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

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

4,425.66 กองช่าง 

รวม    1   โครงกำร 4,425.66  
2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

- -  

รวม    - -  
3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

30,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการบริหารจัดการขยะบ้านแดงน้อย 
ม.2 

80,000.00 ส านักปลัด 

รวม    2   โครงกำร 100,000.00  
4. การพัฒนาแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. โครงการก าจัดผักตบชวา หรือวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

10,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการขุดลอกหนองน้ ากิน  
บ้านสระน้ าเที่ยง ม.5 

0.00 กองช่าง 

รวม    2   โครงกำร 10,000.00  

/ยุทธศาสตร์..... 



-๓๐- 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

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

1.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
 

0.00 กองการศึกษาฯ 

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

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

6,300.00 กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

9,030.00 กองการศึกษาฯ 

7. โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 94,400.00 ส านักปลัด 
8. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ส านักปลัด 

9. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

0.00 ส านักปลัด 

10. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัด 

11. โครงการจัดซื้อกจัดหาสารหรือน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะ 

20,000.00 ส านักปลัด 

/ยุทธศาสตร์..... 



-๓๑- 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  12. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเมืองพะไล 

40,000.00 ส านักปลัด 

  13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

0.00 ส านักปลัด 

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

6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 

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

260,000.00 ส านักปลัด 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร 

2. โครงการสร้างทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

20,000.00 ส านักปลัด 

 3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 ส านักปลัด 
รวม    3   โครงกำร 280,000.00  

 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมญัตติแล้ว 
 

/ประธานสภาฯ..... 



    -๓๒- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม/อภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ “ข้าพเจ้า นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ที่ ๒ ขอเสนอ
ญัตติด้วยวาจา” 
ประธานสภาฯ    “อนุญาต” 
นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ ข้าพเจ้า นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา  
เพ่ือให้บรรจุ เรื่อง การเพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ               
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ก๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ ๑๒ 
โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ในวาระการประชุมที่ ๓.๓ ให้สภาฯ พิจารณา 
ประธานสภาฯ    ขอสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย ๒ คน 
ที่ประชุม    ผู้รับรองคนที่ ๑. นายถาวร  ศรีซาแอน      สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 

ผู้รับรองคนที่ ๒. นางค าปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
ประธานสภาฯ    อนุญาตให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมที่ ๓.๓ และเชิญนาย
อุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ เสนอญัตติด้วยวาจาต่อท่ีประชุม 
นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ ข้าพเจ้า นายอุดร  แพงไธสง สมาชิกหมู่ท่ี ๒ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา  
ขอให้ที่ประชุมมีมติในการเพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ               
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ก๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ ๑๒ 
โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก 

ข้อที่ ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพะไลได้ยื่นต่อนายอ าเภอบัวลายเพ่ือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ พร้อมทั้งรายงานเหตุผลความจ าเป็นและร่าง
ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ยื่นเสนอญัตติเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เท่านั้น การที่นายอ าเภอบัวลายพิจารณาแล้ว มีประกาศ
เรียกประชุมวิสามัญตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลท าค าร้อง จึงเป็นการพิจารณาตามการ
รายงานเหตุผลความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงไม่อาจน าเรื่องอ่ืนที่ไม่ได้รายงาน
เหตุผลความจ าเป็นและท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอบัวลายมาด าเนินการประชุม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้  

ข้อที่ ๒. การทีส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมีมติในการประชุมสภาฯ 
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ ๑๒ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเสนอต่อสภาฯ ด้วยวาจานั้น ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลการใช้จ่ายให้สภาฯ ประกอบการ
พิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงิน เกี่ยวข้องกับการจ้างและการพัสดุ โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ไม่ได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นหนังสือล่วงหน้า ต่อประธานสภาฯ และไม่ได้มีการบรรจุญัตติดังกล่าวในระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งส่งระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับการนัดประชุมสภาฯ จึงเป็นการ
พิจารณามีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการประชุมสภาฯ 

ข้อที่ ๓.ในการพิจารณามีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
สถานะการเงินและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเรื่องเงินสะสมฯ ว่า เงินสะสมคงเหลือปัจจุบัน 
(ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน  ๖,๐๙๓,๙๗๐.๕๕ บาท กันภาระค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ แล้ว
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน ๘๐๓,๒๖๖.๕๕ บาท เมื่อเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้เหลืออยู่เพียง  

/๘๐๓,๒๖๖.๕๕ บาท..... 



  -๓๓- 
 
๘๐๓,๒๖๖.๕๕ บาท แต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลกลับมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  จึงเกินกว่าจ านวนเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ อันเป็นการขัดกับระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ  
และยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้มีหนังสือถึงส านักทรัพยากรน้ าบาดาล                
เขต ๕ ขอเข้าร่วมโครงการส่งน้ าบาดาลระยะไกล เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ให้กับพ้ืนที่ต าบล
เมืองพะไลเพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการการใช้น้ า เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                   
อย่างทั่วถึง ซึ่งหากต้องขยายแนวเขตเดินท่อกระจายน้ าเพ่ิมเติมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจะสนับสนุน
งบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล                
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ท าการแจ้งผูกพัน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวกับส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๕ ไว้แล้ว  

ขอให้สภาฯ ได้มีมติเพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ก๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนิน
โครงการ ๑๒ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๘ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน  
ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการเพิกถอนมติสภำองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไลในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ก๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบ                             
ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ ๑๒ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ” 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการเพิกถอนมติสภำองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ก๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
(ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
นายสุชาติ  วรรณปะโค - ในการประชุมครั้งต่อไป หากเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควร 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕  จัดท าเป็นญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ หลายครั้งแล้วที่ขอใช้จ่ายเงินโดยไม่มีญัตติ ไม่มีในวาระ
การประชุม ไม่มีรายละเอียดให้สมาชิกใช้ประกอบการพิจารณา และสภาฯ ต้องมีมติเพิกถอนมติดังกล่าว  
 
 
 

/ประธานสภาฯ..... 
 
 
 
 



    -๓๔- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  กล่าวปิดการประชุม 

ปิดกำรประชุม เวลำ ๑๑๐๕ น 

(ลงชื่อ)      สุภิน   โพธิ์สุวรรณ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสุภิน   โพธิ์สุวรรณ)  

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

(ลงชื่อ)       ทองสุข  ผิวผ่าน       
                       (นายทองสุข  ผิวผ่าน) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 

คณะกรรมกำรกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล   
          เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
…………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
มติประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม ในสมัยประชุม
ครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)       สุเวช  ปัตวงษ์   (ลงชื่อ)   สายัณห์  สดศรี     
 (นายสุเวช  ปัตวงษ์)            (นายสายัณห์  สดศรี)    

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๙                    สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๘ 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม            กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

(ลงชื่อ)   ถาวร  ศรีซาแอน   
        (นายถาวร  ศรีซาแอน)      

         สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๖    
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

 
 
 


