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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

ค าน า 
 
            ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ  30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินแผนในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ และใช้ประกอบการในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในคราว
ต่อไป 
   
 
 
 
 
                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
      การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบครอบ พยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่าง
ดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมือง
พะไลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน  
2  คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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    2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล   

    3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้บริหาร อบต.

เมืองพะไล 
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อบต.เมืองพะไล 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร อบต.
เมืองพะไล 
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รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
ผู้บริหาร อบต.

เมืองพะไล 
 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลเมืองพะไล/
อบต.เมืองพะไล ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ งปิ ด ป ร ะ ก า ศ ไ ว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือ โดยการสร้ าง เครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่ านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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    ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเมืองพะไล 
และอาจรวมถึงอ าเภอบัวลายและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ 
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ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไลเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เมืองพะไล  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอบัวลาย และแผน
ชุมชนต าบลเมืองพะไล 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแหล่งน้ า 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      2) พันธกิจ  ประกอบด้วย 
          พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
     พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     พันธกิจที่ 1  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
     พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 
   3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
          1. ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
      2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
       3. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
      4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
       6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
      7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ี
      8. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา  ประชาชนมีสุขภาพดี 
ร่างกายแข็งแรง โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
      9. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
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     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 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 9 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ 10 สนบัสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวัน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     แนวทางการพัฒนาที่ 13 การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กร
ในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
      แนวทางการพัฒนาที่ 16 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 17 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 18 การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้าน
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่ 19 ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้าน
ศาสนา 
      แนวทางการพัฒนาที่ 20 ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ 21 เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 22 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
      แนวทางการพัฒนาที่ 23 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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      5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
      “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
อาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

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

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

51 17,717,707 19 4,707,715.10 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

5 320,000 1 14,644 

3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. สรา้งจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจดัการและรณรงค์
ก าจัดขยะมลูฝอย 

3 130,000 2 11,260 

4. การพัฒนาแหล่ง
น้ า 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

27 13,446,000 3 355,350 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหาร
เสรมินมและอาหารกลางวัน 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้อยา่ง
ยั่งยืน 
3. สง่เสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชน
และกลุม่องค์กรในชุมชนให้ตระหนัก
ถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน ลดอุบตัิเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด และการบรรเทาสา
ธารณภัย 

50 14,220,713 26 9,242,390.20 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

7. การพัฒนาและส่งเสรมิสวสัดิการ
ชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตและให้
การสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
9. การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรกัษา
กิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด้านศาสนา 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

    

6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน การ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ชน  แ ล ะ พัฒน า
ศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม 
2 .  ส่ ง เ ส ริ มก ารมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน 

97 3,151,000 7 646,660 

รวม 233 35,942,556 58 18,713,807.85 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.3.1 โครงการที่ไม่ได้ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

1 50,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

- - 

3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

- - 

4. การพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร - - 
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนัก
ถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณ
ภัย 

7 176,225 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

 7. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูง
อาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
9. การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

6. การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

8 689,970 

รวม 16 916,195 
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   1.3.2 โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทาง
น้ า ท่อระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
รอบวัดบ้านฝาผนัง ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

292,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม. 5 
บริเวณหน้าบ้าน นายยงค์ – บ้าน
พะไล  ม.3 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 143 ม. หนา 
0.10 ม. ถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 

297,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 
จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึง
หนองโจกโหลก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 ม. ยาว 54 ม. หนา 
0.10 ม. 

67,400 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

4. โครงการก่อสรา้งถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 
จากบ้านหนองเรือ – บ้านวังโพน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,189 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

298,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

5. โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านหนองแก ม. 9 จาก
บริเวณหนองสระฝายใหม่ถึง
บริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านฯ 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
5 ม. ยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10ม. 

82,800 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  6. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม ม. 4 จาก
บริเวณหนองหลุบทุ่มสาธารณฯ ไป
บ้านตะคร้อ   ต.สามเมือง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม.  
 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

298,000 
 
 
 
 
 
292,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 
(590,000) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

7. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จาก
บริเวณทีด่ิน นายสมศรี แทนไธสง -
ไปท่ีนา นางมณเทยีร หงสไ์ธสง บ้าน
แดงน้อย ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

298,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จาก 
วัดบ้านพะไล ม.3 - บ้านหลุบทุ่ม  
ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.10 ม. 

310,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.8 ด้าน
ทิศตะวันตกวัดหลวงพ่ออุทัย ไปทาง
เสาโทรคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 
 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 143 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

298,000 
 
 
 
 
 
292,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 
(590,000) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านหนองแก ม.9 จาก
บริเวณถังน้ าประปาหมู่บ้านถึงสาม
แยกภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 123 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 
 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 61 ม. 
หนา 0.10 ม. ถมดิน
ลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

205,000 
 
 
 
 
 
 
100,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
 
(305,000) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  11. โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านพะไล ม.3 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย และ
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน พร้อมวัสดุ/
อุปกรณ ์จ านวน 1 แห่ง 

99,500 ประชาชนสามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานรัฐ 
 

12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง ม.1 จากบ้าน   
นางณัฐกุล เตตานัง – สนามฟตุ
ซอลประจ าหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 
เมตร ยาว 113 เมตร 

52,000 หมู่บ้านสามารถระบาย  
น้ าเสียในหมู่บ้านที่  
สะดวกขึ้น  

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง ม.1 จาก 
หมู่บ้านฝาผนัง ไปศูนย์ปฏิบัต ิ
ธรรม (วัดป่าบ้านฝาผนัง ม.1) 

- ปักเสา คอนกรีต 
ขนาด 9 ม. พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 2 ต้น 
- ปักเสา คอนกรีต 
ขนาด 8 ม. พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 7 ต้น 
- พาดสายอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลเิมตร จ านวน 2 
เส้น 
- ประกอบชุดยึดโยง 
จ านวน 6 ชุด 

94,745.29 ประชาชนได้ใช้บริการ  
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  

ร้อยละของจ านวน  
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในบ้านแดงน้อย ม.2 

- พาดสายอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 25 ตาราง
มิลลเิมตร จ านวน 1 
เส้นระยะทาง  85  
เมตร 
- ติดตั้งชุดโคม LED 
2x20 วัตต์ 220 โวลท์ 
จ านวน  2  ชุด 

17,689.24 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

15. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้านหนองเรอื 
ม.7 

- พาดสายอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 25 ตาราง
มิลลเิมตร จ านวน 1 
เส้น ระยะทาง  85  
เมตร 
- ติดตั้งชุดโคม LED 
2x20 วัตต์ 220 โวลท์ 
จ านวน  2  ชุด 

22,845.57 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

16. โครงการบริหารจัดการขยะ ฝึกอบรม ให้ความรู้ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะมลูฝอย 
ณ แหล่งก าเนดิ 

21,735 ประชาชนในพื้นที่มีการ
ลดและการคัดแยกขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด
และจัดท าระบบการเก็บ
และขนขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีการลดและ
การคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบริเวณสี่แยกบา้นนายสมศรี  
แทนไธสง ไปทางด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้านแดงน้อย ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 143 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ถมดินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร 

389,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

18. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน
สระน้ าเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบริเวณ
หน้าโรงพยาบาล – หน้าวัดบ้านสระ
น้ าเที่ยง หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ถมดินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร 

490,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กเส้นรอบหมู่บา้นเพ็ดน้อย 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วง
ที่ 1  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 104 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ช่วง
ที่ 2  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 39 เมตร 
หนา 0.15 เมตรถมดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร 

390,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

รวม 19  โครงการ  4,707,715.10   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 

14,644 หน่วยงาน/ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่ส าคัญ
และสามารถน าไปต่อยอด
ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต/
อาชีพ 

ร้อยละของประชาชนที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รวม 1  โครงการ  14,644   
3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สรา้งจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจดัการและรณรงคก์ าจัด
ขยะมูลฝอย 

1. โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการพระราชด าร ิ
 

ปลูกหญ้าแฝก ณ สระ
น้ าโนนท าเล
สาธารณประโยชน์
บ้านเพ็ดน้อย ม.6 
จ านวน  5,000 กล้า 

2,760 พื้นดินได้รับการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู  

ร้อยละ 80 ของหญ้า 
แฝกที่ปลูกเจริญเติบโต 

2. โครงการปลูกต้นไม้ในเขต
ต าบล 

ปลูกต้นไม้ ณ สระหนอง
เรือ บ้านหนองเรือ ม.7 

8,500 หมู่บ้าน/ชุมชน น่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

ร้อยละ 80 ของต้นไม้ที่
ปลูกเจริญเติบโต 

รวม 2  โครงการ  11,260   
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค และการเกษตร 

1. โครงการวางท่อ/ระบบประปาทั่ว
ทั้งหมู่บ้านฝาผนัง ม.1 

วางท่อ/ระบบประปา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 
1,700 ม. 

199,000 ประชาชนมีน้ าส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภค บริโภค ร้อยละ 
100 

2. โครงการขุดลอกสระน้ าโนนท าเล 
สาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย ม.
6 

ขุดลอกขนาด
ปากกว้าง 42 ม. 
ปากยาว 68 ม. ก้น
กว้าง 39.40 ม. ก้น
ยาว 65.40 ม. ค่า
ลาดเอียง 1 : 2 

151,000 ประชาชนมีแหล่งน้ า  
ส าหรับประกอบอาชีพ  
การเกษตรที่เพียงพอ  
และลดปัญหาการขาด  
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 
-20- 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3. โครงการก าจัดผักตบชวาหรือ
วัชพืชในแหล่งน้ า 
 

ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชล าห้วยขี้หนูบ้าน
โนนสะอาด 

5,350 สามารถแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

รวม 3  โครงการ  355,350   
5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหาร
เสรมินมและอาหารกลางวัน 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้อยา่ง
ยั่งยืน 
3. สง่เสริมการจัดการศึกษาของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชน
และกลุม่องค์กรในชุมชนให้ตระหนัก
ถึงภัยจากโรคต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่น
กีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิ และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและส่งเสรมิสวสัดิการ
ชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตและให้
การสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น/พิธีทาง  
ศาสนา/สถาบันหลักของชาติ  อาทิ  
(1) ประเพณีลอยกระทง 
(2) ประเพณีสงกรานต ์
(3) ประเพณีเข้าพรรษา 
(4) ประเพณีออกพรรษา 
(5) งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 
(6) โครงการเทิดทูนสถาบัน 
(7) โครงการที่เกีย่วข้องกับสถาบนั
ส าคัญของชาติ ฯลฯ 

ด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 
ด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 
 
 

26,550 
 
 
30,000 
 
(56,550) 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและร่วม 
กิจกรรมในวันส าคัญทาง 
ศาสนา/โครงการที่ส าคญั 
ต่างๆ   

ร้อยละของชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

2. โครงการจัดหา/สนับสนุน 
อุปกรณ์และชุดกีฬาส าหรับหมู่บ้าน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ฝึกซ้อมส าหรับหมู่บ้าน 

67,220 ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา 
ส าหรับการแข่งขันและ 
ออกก าลังกายที ่

จ านวนหมู่บ้าน 
ที่มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อม ครบทั้ง  9  
หมู่บ้าน 

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล 

ประชาชน ม. 1 – ม. 9 
ต.เมืองพะไล 

99,765 ประชาชน/เยาวชนได้
แข่งขันกีฬาและเสริมสร้าง
ความสามัคค ี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลเมืองพะไล 

30,000 เด็กกล้าคดิ กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง
และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง 

ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 9. การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรกัษา
กิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด้านศาสนา 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

5. โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานการศึกษา (วสัดุ
การศึกษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

37,400 ศพด. มีสื่อการเรยีน การ
สอน วัสดุการศึกษาและ
อื่นๆ 

ร้อยละของจ านวนสื่อ
การเรยีนการสอนต่อ
จ านวนเด็กเล็ก 

6. โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
แก่เด็กนักเรยีน 

เด็กนักเรยีน          
 ร.ร.บ้านแดงน้อย    
ร.ร.บ้านฝาผนัง       
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย   
ศพด.อบต.เมืองพะไล 

413,756.20 นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสรมิ 
(นม) อย่างท่ัวถึงและมี
สุขภาพร่างกายทีด่ ี

ร้อยละของเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ร้อยละ 100 

7. โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เด็กนักเรยีน          
ศพด.อบต.เมืองพะไล 

107,800 เด็กนักเรยีนได้รับประทาน
อากลางวันอย่างท่ัวถึง 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ร้อยละ 100 

8. โครงการส่งเสรมิและรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

พ่นหมอกครัน ม. 1 – 9 
ต าบลเมืองพะไล ปีละ 1 
ครั้ง 

69,909 ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกน้อยลง 

9. โครงการส่งเสรมิและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
ม.1-9 ต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

32,375 สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนครบทุกตัว 
 

จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อย
ละ 100 

10. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ส ารวจข้อมลูและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมว ในพื้นที่ต าบล
เมืองพะไล  หมู่ที่ 1-9 

3,135 สุนัขและแมวได้ขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการขึ้นทะเบยีน
ครบทุกตัว 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  11. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรงุ
ซ่อมแซมบ้าน/ที่อยู่อาศัยแก่ผูย้ากไร้ 
ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 2 หลัง 

100,000 ประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัย/บ้าน ของตนเอง
ที่มั่นคงแข็งแรงและ
เหมาะสม 

บ้าน/ที่อยู่อาศัยมีความ
มั่นคงแข็งแรงและ
เหมาะสม 

12. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เปิดด าเนินการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 แห่ง 

42,100 มีโรงเรียนผูสู้งอายุส าหรับ
เป็นแหล่งแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบการณ์ 
เสรมิสร้างรวยรวมและ
พัฒนาองค์ความรู้/ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น/
ประสบการณ ์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วม
โครงการ 

13. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานตฯ์ 

ด าเนินโครงการป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 
ด าเนินโครงการป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

48,400 
 
 
 
47,980 
 
(96,380) 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ร้อยละของอัตราการเกดิ
อุบัติเหตดุ้านจราจร
ลดลง 

14. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรี
ต าบลเมืองพะไล 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่ม
สตรีต าบลเมืองพะไล 

30,000 สตรีไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

จ านวนเป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

15. โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันประจ าส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน  จ านวน  1 เครื่อง 

59,000 หน่วยงานมีเครื่องส าหรับ
การป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  16. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ รร.บ้านฝาผนัง รร.
บ้านแดงน้อย และ รร.
บ้านเพ็ดน้อย 

100,000 เด็กและเยาวชนมี
โภชนาการที่ดี มีทักษะ
การประกอบอาชีพ
การเกษตร 

มีการด าเนินโครงการ
จ านวน  3  โรงเรียน 

17. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ รร.บ้านฝาผนัง รร.
บ้านแดงน้อย และ รร.
บ้านเพ็ดน้อย 

712,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง และมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันร้อยละ 100 

18. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ม.1,4,6,7,8, และ ม.9 

29,200 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

19. โครงการณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ T0 be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ม.1,2,3 และ ม.9 

29,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

20. โครงการสืบสารพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ม.1,2,3,4,5,6,7,8 
และ ม.9 

68,700 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  21. โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ม.2,4,5,6,7 และ ม.8 

41,050 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

22. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ม.3 และ ม.5 

12,050 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

23. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมือง
พะไล 

100,000 ประชาชนในพื้นที่ 
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขที่ด ี
และทั่วถึง 

ร้อยละความพึง 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

24. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10 
คน 

60,000 ผู้ป่วยเอดส์มีเงินส าหรับ
การยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

25. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล
ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

4,935,900 ผู้สูงอายุมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

26. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการต าบลเมืองพะไล
ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

1,909,100 ผู้พิการมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

รวม 26  โครงการ  9,242,390.20   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน การ
บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาทางการเมือง และการ
บริหาร 
3. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บรหิาร ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ผู้น า
ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน อบต.ฯลฯ 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการผู้บรหิาร 
ประธาน/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภาฯ/ผู้น าต าบล/
หมู่บ้าน/ชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ 
อปพร. อสม. ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน อบต. 

397,100 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ และประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่าร้อย
ละ 80 

2. โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

32,000 หน่วยงานมีอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

จ านวนอุปกรณ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

3. โครงการจัดซื้อเก้าอี้และโตะ๊
ประจ าส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะขาว 
เอนกประสงค์ จ านวน 
10 ตัว 

15,000 หน่วยงานมีอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

จ านวนอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

4. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง 

14,920 การปฏิบัติหน้าที่มีความ
โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบ 
ผ่านการประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี
หรือวันส าคญัต่าง ๆ  

อุดหนุนอ าเภอบัวลาย 20,000 ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และ    
พระบรมวงศานุวงศ์ 

ร้อยละความพึง 
พอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการไม่น้อย 
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  6. โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์

อุดหนุนเทศบาลต าบล
บัวลาย 

20,000 ประชาชนได้ร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ งานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

มีสถานที่จัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

7. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ท้องถิ่น 

147,740 ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

รวม 7  โครงการ  646,660   

รวมทั้งสิ้น 58  โครงการ  18,713,807.85   

 
สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 50,000 19 4,707,715.10 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 1 14,644 
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - - 2 11,260 
4. การพัฒนาแหล่งน้ า - - 3 355,350 
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 7 176,225 26 9,242,390.20 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 8 689970 7 646,660 

รวม 16 916,195 58 18,713,807.85 
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  1.4 ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

1. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.รอบวัดบ้านฝา
ผนัง ม.1 

292,000 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
สระน้ าเที่ยง ม. 5 บรเิวณหน้าบ้าน นายยงค์ – 
บ้านพะไล  ม.3 

297,000 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเรือ ม. 7 จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึง
หนองโจกโหลก 

67,400 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

4. โครงการก่อสรา้งถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ ม. 7 จากบ้านหนองเรือ – 
บ้านวังโพน 

298,000 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

5. โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก ม. 9 จากบริเวณหนองสระ
ฝายใหม่ถึงบรเิวณสามแยกภายในหมู่บ้านฯ 

82,800 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

6. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หลุบทุ่ม ม. 4 จากบริเวณหนองหลุบทุ่มสา
ธารณฯ ไปบ้านตะคร้อ   ต.สามเมอืง 

298,000 
292,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
(590,000) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

7. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จากบริเวณ
ที่ดิน นายสมศรี แทนไธสง -ไปท่ีนา นางมณ
เทียร หงสไ์ธสง บ้านแดงน้อย ม.2 

298,000 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จาก วัดบ้าน
พะไล ม.3 - บ้านหลุบทุ่ม  ม.4 

310,000 ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด ม.8 ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ่อ
อุทัย ไปทางเสาโทรคมนาคม 

298,000 
 
292,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
(590,000) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองแก ม.9 จากบริเวณถังน้ าประปา
หมู่บ้านถึงสามแยกภายในหมู่บ้าน 

205,000 
 
100,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
(305,000) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

11. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านพะไล ม.3 

99,500 ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานรัฐ 
 

12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง ม.1 จากบ้าน   นางณัฐกุล เต
ตานัง – สนามฟุตซอลประจ าหมู่บา้น 

52,000 หมู่บ้านสามารถระบาย  
น้ าเสียในหมู่บ้านที่  
สะดวกขึ้น  

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง ม.1 จาก 
หมู่บ้านฝาผนัง ไปศูนย์ปฏิบัต ิ
ธรรม (วัดป่าบ้านฝาผนัง ม.1) 

94,745.29 ประชาชนได้ใช้บริการ  
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  

ร้อยละของจ านวน  
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในบ้านแดงน้อย ม.2 

17,689.24 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

15. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม.7 

22,845.57 ประชาชนได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

16. โครงการบริหารจัดการขยะ 21,735 ประชาชนในพื้นที่มีการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและ
จัดท าระบบการเก็บและขนขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีการลดและ
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณสี่
แยกบ้านนายสมศรี  แทนไธสง ไปทางด้านทิศ
ใต้ของหมู่บ้านแดงน้อย ม.2 

389,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

18. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ 5 จาก
บริเวณหน้าโรงพยาบาล – หน้าวัดบ้านสระน้ า
เที่ยง หมู่ที่ 5 

490,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเส้นรอบหมู่บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 

390,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

รวม 4,707,715.10   
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

14,644 หน่วยงาน/ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่ส าคัญและสามารถ
น าไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต/
อาชีพ 

ร้อยละของประชาชนที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รวม 14,644   
3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. สรา้งจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจดัการและรณรงค์
ก าจัดขยะมลูฝอย 

1. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าร ิ
 

2,760 พื้นดินได้รับการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู  

ร้อยละ 80 ของหญ้า 
แฝกที่ปลูกเจริญเติบโต 

2. โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 8,500 หมู่บ้าน/ชุมชน น่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

ร้อยละ 80 ของต้นไม้ที่
ปลูกเจริญเติบโต 

รวม 11,260   
4. การพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
1. โครงการวางท่อ/ระบบประปาทั่วทั้ง
หมู่บ้านฝาผนัง ม.1 

199,000 ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภค บริโภค ร้อยละ 
100 

2. โครงการขุดลอกสระน้ าโนนท าเล 
สาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย ม.6 

151,000 ประชาชนมีแหล่งน้ า ส าหรับประกอบ
อาชีพ การเกษตรที่เพียงพอ และลด
ปัญหาการขาด แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

3. โครงการก าจัดผักตบชวาหรือวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

5,350 สามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

  รวม 355,350   
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. สนับสนุนด้านโภชนาการ 
อาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวัน 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้
อย่างยั่งยืน 
3. สง่เสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนและกลุ่มองค์กรใน
ชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจากโรค
ต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน ลดอุบตัิเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด และการบรรเทาสา
ธารณภัย 
7. การพัฒนาและส่งเสรมิ
สวัสดิการชุมชน 
8. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
และให้การสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/
พิธีทาง ศาสนา/สถาบันหลักของชาติ   
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
- โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 

56,550 
 
(26,550) 
(30,000) 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และร่วมกิจกรรมในวันส าคญัทาง 
ศาสนา/โครงการที่ส าคญัต่างๆ  

ร้อยละของชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

2. โครงการจัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์และชุด
กีฬาส าหรับหมู่บ้าน 

67,220 ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาส าหรับการ
แข่งขันและออกก าลังกายที ่

จ านวนหมู่บ้าน 
ที่มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อม ครบทั้ง  9  
หมู่บ้าน 

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 99,765 ประชาชน/เยาวชนได้แข่งขันกีฬา
และเสรมิสร้างความสามัคค ี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 เด็กกล้าคดิ กล้าท า กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้องและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเด็ก 
ผู้ปกครอง 

ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

5. โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) 

37,400 ศพด. มีสื่อการเรยีน การสอน วัสดุ
การศึกษาและอื่นๆ 

ร้อยละของจ านวนสื่อ
การเรยีนการสอนต่อ
จ านวนเด็กเล็ก 

6. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน 

413,756.20 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) อย่างท่ัวถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

ร้อยละของเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ร้อยละ 100 

7. โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) 

107,800 เด็กนักเรยีนได้รับประทานอา
กลางวันอย่างทั่วถึง 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ร้อยละ 100 
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 9. การส่งเสริม สนับสนุน 
บ ารุงรักษากิจกรรมดา้นศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริม สนับสนุน 
บ ารุงรักษากิจกรรมดา้นศาสนา 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. โครงการส่งเสรมิและรณรงค์ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก 

69,909 ประชาชนได้รับการบริการด้านการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกน้อยลง 

9. โครงการส่งเสรมิและรณรงค์ปอ้งกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

32,375 สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนครบ
ทุกตัว 
 

จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อย
ละ 100 

10. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

3,135 สุนัขและแมวได้ขึ้นทะเบียนครบทกุ
ตัว 

จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการขึ้นทะเบยีน
ครบทุกตัว 

11. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรงุซ่อมแซม
บ้าน/ที่อยู่อาศัยแกผู่้ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 ประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย/บ้าน ของ
ตนเองที่มั่นคงแข็งแรงและเหมาะสม 

บ้าน/ที่อยู่อาศัยมีความ
มั่นคงแข็งแรงและ
เหมาะสม 

12. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

42,100 มีโรงเรียนผูสู้งอายุส าหรับเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่น เรียนรู้ประสบการณ์ 
เสรมิสร้างรวยรวมและพัฒนาองค์
ความรู้/ภูมิปญัญาท้องถิ่น/
ประสบการณ ์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วม
โครงการ 

13. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานตฯ์ 

96,380 จ านวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง ร้อยละของอัตราการเกดิ
อุบัติเหตดุ้านจราจร
ลดลง 

14. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลเมือง
พะไล 

30,000 สตรีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น จ านวนเป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  15. โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ประจ าส านักงาน 

59,000 หน่วยงานมีเครื่องส าหรับการป้องกัน 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

16. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 100,000 เด็กและเยาวชนมีโภชนาการที่ดี มี
ทักษะการประกอบอาชีพ
การเกษตร 

มีการด าเนินโครงการ
จ านวน  3  โรงเรียน 

17. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

712,000 เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันร้อยละ 100 

18. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

29,200 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

19. โครงการณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
T0 be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

29,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

20. โครงการสืบสารพระราชปณธิานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

68,700 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  21. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

41,050 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

22. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

12,050 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 70 

23. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

100,000 ประชาชนในพื้นที่ 
ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี 
และทั่วถึง 

ร้อยละความพึง 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

24. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000 ผู้ป่วยเอดส์มีเงินส าหรับการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

25. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,935,900 ผู้สูงอายุมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

26. สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,909,100 ผู้พิการมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

รวม 9,242,390.20   
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6. การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

1. เสริมสร้างระบบการท างาน 
การบริการประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทางการเมือง และ
การบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร 
ประธาน/รองประธานสภา/สมาชกิสภาฯ/ผู้น า
ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการฯ อปพร. อสม. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.ฯลฯ 

397,100 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่าร้อย
ละ 80 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
ส านักงาน 

32,000 หน่วยงานมีอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จ านวนอุปกรณ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

3. โครงการจัดซื้อเก้าอี้และโตะ๊ประจ า
ส านักงาน 

15,000 หน่วยงานมีอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จ านวนอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

4. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 14,920 การปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส 
สุจริต ตรวจสอบได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบ 
ผ่านการประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธีหรือวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

20,000 ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และ    พระบรม
วงศานุวงศ์ 

ร้อยละความพึง 
พอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการไม่น้อย 
ร้อยละ 80 

6. โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ 20,000 ประชาชนได้ร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

มีสถานที่จัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 
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  7. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 147,740 ด าเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

รวม 646,660   
รวมทั้งสิ้น 18,713,807.85   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-37- 



-38- 
 
  1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
    1.5.1 เชิงปริมาณ 
     ๑. งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวใน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
     2. การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมาก แต่
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    3. ไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
     4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี  ไม่มีการกระจายของ
โครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 

    1.5.2 เชิงคุณภาพ 
     1. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2. ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในพ้ืนที ่    

    1.5.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
และความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร้พรมแดน 
     2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
ไม่ควรกระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
     3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัด
นครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับ
โครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ 
และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่  โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล          
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ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการ พัฒนาอย่างยั่ งยืน  ซึ่ งมุ่ งอนุ รักษ์ ฟ้ืน ฟูสร้ างความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ซ่ึงมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคม
สูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับ
การลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่
ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพ่ือให้หน่วยงาน 
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ภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ 

  2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 

  3. เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    1) ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
     2) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
      3) เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
     4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     5) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค
อย่างทั่วถึง 
      6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
     7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ี
     8) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา  ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกาย
แข็งแรง โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
     9) การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
     10) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     11) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
     12จ ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน 

  4. ตัวช้ีวัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
    2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
    3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    2. จ านวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. มีการรวมกลุ่มอาชีพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวช้ีวัด 
   1. ปลูกต้นไม้ปีละอย่างน้อย  1,000  ต้น 
     2. จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
    ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนการก่อสร้าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้ า บ่อน้ า สระน้ า อ่างเก็บน้ าสาธารณะ 
และ คูคลองระบายน้ า 
    2. จ านวนการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตัวชี้วัด 
    1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา 
    3. จ านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร 
   4. ประชาชนมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   5. จ านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทุกคน 
    7. จ านวนกิจกรรมด้านศาสนาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
   8. จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือทุกคน 
    9. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

   5. ค่าเป้าหมายองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ค่าเป้าหมาย 
   1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า ให้ได้ 50 %  ภายใน  5  ปี 
    2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน  
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   3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ค่าเป้าหมาย 
    1. ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 250 คน ภายในระยะเวลา 
5 ปี 
    2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 500 คน 
ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   3. ประชาชนมีการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพครบทุกหมู่บ้าน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ค่าเป้าหมาย 
    1. ปลูกต้นไม้จ านวน  5,000 ต้น ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นร้อยละ  5  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
    ค่าเป้าหมาย 
    1. การก่อสร้าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้ า บ่อน้ า สระน้ า อ่างเก็บน้ าสาธารณะ และ คู
คลองระบายน้ า ให้ได้ร้อยละ 10  
    2. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าให้ครบทุกล าห้วย ภายในระยะเวลา  5  ปี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ค่าเป้าหมาย 
   1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. ประชาชนได้รับการศึกษาต่อร้อยละ 75 
   3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   4. ประชาชนทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกหมู่บ้าน 
   5. จ านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทุกคน 
   7. จัดกิจกรรมด้านศาสนาให้ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 
    8. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกคน 
   9. จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีเข้าพรรษา 
ทุกปี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ค่าเป้าหมาย 
   1. บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 85 
    2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อย 80 
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   6. กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
3. พัฒนาท่อลอดเหลี่ยมในหมู่บ้าน 
4. พัฒนาคูระบายน้ าในหมู่บ้าน 
5. พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะในต าบล 
6. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในหมู่บ้าน 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. จัดส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี 
3. จัดกลุ่มสตรีศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ 
4. จัดฝึกอบรมให้แก่ประขาชน 
5. พัฒนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
6. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  (OTOP) ต าบลเมืองพะไล 

3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1. จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันไฟป่า  
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 

4. การพัฒนาแหล่งน้ า 1. พัฒนาสระน้ า/แหล่งน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน 
2. ขุดลอกคลอง/ล าห้วย/หนอง/บึง ภายในต าบล 
3. ก่อสร้างฝ้ายชะลอน้ าในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

6. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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    7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
     2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. การบริการสาธารณะ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
    2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจากโรค
ต่าง ๆ 
   5. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
   6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลด
การแพร่ระบายของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
    7. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมน 
    8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
   9. การส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    10. ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
    11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เสริมสร้างระบบการท างาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
มีคุณภาพ คุณธรรม 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
    3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           (1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
      การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 
เป็นต้นมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็สวนทางกับอัตราเงิน
เฟ้อที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยโดน
ตัดสิทธิพิเศษทางด้านภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้ามา
ลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใต้ยังต้องพ่ึงพายางพาราเป็นหลัก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พ่ึงพาข้าว อ้อย มันส าปะหลัง เป็นหลัก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น
มา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่าง ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่
ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยโดนตัด
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้ามา
ลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพ่ึงพาข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง เป็นหลัก การที่ราคาข้าว อ้อย มันส าปะหลังลดลง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากรในพ้ืนที่ ท า
ให้มีรายได้น้อยลงไม่พอกับรายจ่าย ประชาชนจึงใช้ จ่ายเงินน้อยลง ท า ให้การหมุนเวียนของเงินในระบบฝืด 
กระทบต่อธุรกิจอ่ืนๆเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ใน ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐลงภายในพ้ืนที่ โดยการจัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ   
ส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้น าแนว
ทางการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินชีวิต 

         (2) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
       ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น การ
ติดต่อสื่อสาร ต่างๆระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลง
เป็นสังคม ปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น ขาดการปฏิสัมพันธ์และการท ากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ทัศนคติและ ค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 
กระบวนการ เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเองนอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการ
พัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขที่ทันสมัย สะดวก และครอบคลุมท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนจึงท าให้
ประชากรวัย สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ใน
ส่วน ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารสวนต าบลเมืองพะไล  มีจ านวน  664  รายที่มาขึ้นทะเบียน ส่วนประชากร
กลุ่มวัยเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีการย้ายไปเรียนต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับ
ประชากร กลุ่มท างานที่มีการย้ายไปท างานต่างพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
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          (3) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 
      ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล มีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3  
แห่ง เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส ระดับ ม.1 – ม.3 จ านวน  1  แห่ง การศึกษาพบว่า 
จ านวนเด็กในสถานศึกษามีจ านวนน้อยลง ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนในพ้ืนที่อ าเภอข้างเคียงและต่างจังหวัด 
ซึ่งเป็นปัญหาท าให้เด็กมีจ านวนน้อยลง 

          (4) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
  การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร และรองลงมาคือเพ่ืออยู่อาศัย 
สถานศึกษา ส่วนราชการและพาณิชย์ 

         (5) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทศโนโลยี 
     เทคโนโลยีทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          (6) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงข้ึนและลดต่ าอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้ง
ที่ยาวนาน ส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศยังเพ่ิมขึ้น เป็นสาเหตุท าให้เกิด ปัญหาโลกร้อน ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ตามมา อีกทั้งผลกระทบจากปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นจากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ได้ด าเนินการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ และดูแลป่าไม่อย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ทุกปี ตลอดจนการบริหารงาน
ในองค์กรให้มีการประหยัดพลังงาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
    ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลติตกต่ า 

- ส่งเสริมใหม้ีการวางแผน ประกอบอาชีพและแผนการใช้
จ่ายเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
- ประชาชนบางส่วนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพท่ีมี
ความเข้มแข็ง 
- พัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุม่อาชีพให้มีความเขม้แข็ง ส่งเสริมกา
รวมกลุม่ โดยการให้ความรู้ การบริหารจดัการและการจัดหา
ตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑ ์
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

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

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท างานต้องไปท างานต่างถิ่นมากขึ้น 
ท าให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิดกัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ยาเสพติดระบาดแต่
ชุมชนไม่กล้าให้ข้อมูล 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟ้า 
   3) ระบบประปา 

- ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและความ
รุนแรงของปัญหาในพ้ืนท่ี 
- จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อให้ได้รับความ
สะดวก และปลอดภัยในการสัญจร โดยจัดหา และซ่อมแซม
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพื่อลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

- ปัญหาลดลง โดย อบต.ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรคและในปัจจุบันประชาชน
ได้ให้ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมาก
ยิ่งข้ึน 
 

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

- จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ประชาชนได้พัฒนาตนเองให้ทันกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เสริมสร้างความ
เข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันของประชาชน 

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

- ปัญหาขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
และประชาชนในพื้นที่ขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  สร้างจิตส านึกใน
การทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรวมถึงส่งเสริมให้
มีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๗. ความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 
   - ชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ ต้อง
รอความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสภาพสังคมยังมีความ
หวาดระแวง แตกแยก     

- สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในการตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการร่วมด าเนินการโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และด าเนิน
กิจกรรมที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับสังคม 

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

- พัฒนาและส่งเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ และพัฒนาการ
บริการเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเพียง และเพียงพอในการ
ให้บริการสาธารณะ 

 
 
 



 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการด าเนินงาน 
   ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ า        

หมู่ที่ ๑-๙ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า/
การตลาด ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

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

หมู่ที่ ๑-๙ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท างานต้องไปท างานต่างถิ่นมากขึ้น ท า
ให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิดกัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ   

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟ้า 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 

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

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

หมู่ที ่๑-๙, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในต าบล 

ประชาชนทั่วไป 
และสัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดย อบต.ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
ให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรค  และในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
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 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   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 
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      การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

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
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
-นโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้น
ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
-การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความอยู่
รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อแนวความคิดและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  

-มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
-มีความพร้อมดา้นบุคลากรในการให้บริการ
สาธารณสุข 
-ประชาชนให้ความส าคญั สนใจดแูลรักษา
สุขภาพร่างกายมากขึ้น 
-มีบุคลากรทีม่ีคามรู้ความสามารถด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-เด็กไดเ้ข้ารับการศึกษาตามเกณฑ ์
-มีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการรองรับ
นักเรียน 

-ประชาชนมีการออกก าลังกายน้อย 
-ประชาชนได้รบัการบริการสาธารณสุข
ไม่ทั่วถึง 
-บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีนอ้ย 
-ขาดแหล่งเรยีนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
เพิ่มเตมิ 
-คนให้ความสนในในศาสนาวัฒนธรรม
น้อยลง 

-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
รักษาพยาบาลฟร ี
-การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ เช่น 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน อาหาร
กลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
-การขยายโอกาสทางการศึกษา 

-การระบาดของโรคตดิต่อ 
-ทิศทางนโยบายการปฏริูปการศึกษายังไม่
ชัดเจน 
-ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

ด้านเศรษฐกิจ -มีผลผลติทางการเกษตร เช่น ผลไม้ 
หลากหลายชนิด  
-การรู้จักแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลติ 
-มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑร์ะดับ ๔-๕ 
ดาว 
-มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 
-คุณภาพผลผลติยังไมไ่ดม้าตรฐาน 
-ขาดการส่งเสรมิด้านการตลาด การ
กระจายผลผลติทางการเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
-ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน  
เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
-ขาดการเก็บออม 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตร 

-โครงการสนบัสนุนสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์
-โครงการส่งเสรมิทุนในรูปแบบตา่งๆ 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรพัย์
เพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ  
-การแทรกแซงราคาสินค้า 
-นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้เป็น 
หลักทรัพย์ค้ าประกันได ้
-การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลติสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ
ตกต่ า 
-การเกิดภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากราคา
สินค้าและราคาน้ ามันที่ผันผวน 
-อัตราดอกเบี้ยตกต่ า 
-การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น ภัยแลง้ น้ าท่วม 
ท าให้ผลผลิตไดร้ับความเสยีหาย 
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ด้าน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
-มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพรอ้ม 
-การให้ความส าคัญดา้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
-มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
ร่วมกันดูแล รักษาทรัพยส์ิน
สาธารณประโยชน์ 
-การก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน 

-การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-การเกิดภยัน้ าท่วมท าให้ถนนได้รบัการ
ช ารุดเสยีหาย 
-รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่
ก าหนดวิ่งผ่าน 

ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

-สมาชิกสภา อบต.มีการประสานงานร่วมมือ
กันท างานไม่มีความขดัยัง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและด าเนินการ
ตามนโยบายที่ได้วางไว ้
-การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรู้จักหน้าท่ีและมีความรบัผิดชอบใน
หน้าท่ี 
-อบต.มีความอิสระในการด าเนินงานการ
บริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเรว็ ทันท่วงที 

-ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ท างาน ตรวจสอบการท างานมีน้อย 
-บุคลากรมไีมเ่พียงพอ 
-ระบบการบริหารงานในองค์กรยังมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง 
-ความไม่พร้อม ไมเ่ข้าใจในการรับการ
ถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและยุ่งยากอยู่
บ้าง 
-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้องการ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มกีาร
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและ
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
-การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนท่ีมีความยุ่งยาก
และเกดิความสับสนในทางปฏิบตั ิ
-การมีอคติ ความไมเ่ชื่อมั่นในการ
บริหารงานของ อบต. 
-ข้อจ ากัดด้านระเบียบและกฎหมายต่างๆ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์
-มีรถเก็บขยะและให้การบริหารจดัเก็บขยะ
ภายในต าบล 

-คุณภาพน้ ายังไม่ดี เป็นสนิม 
-ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-มลภาวะเสื่อมโทรม 
-การให้บริการจดัเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง  

-การรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

-การบุกรุกที่ดินสาธารณยังคงมีอยูแ่ละยาก
ต่อการท าความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน   
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่จะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า 
 1. ฐานการผลิตและบริการมีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดต่อไป 

 2. ความร่วมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 
 2.1 ขยายตลาด 

 2.2 ปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
 2.3 ศูนย์กลางด้านการผลิต การบริการ และโลจิสติกส์ 
 3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 
 3.2 ความร่วมมือของไทยในกรอบต่างๆ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคีมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

4. เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5. เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าและผันผวน 
6. เศรษฐกิจโลกเติบโตช้า ทุกประเทศต้องแข่งขันสูง 
7. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านและคู่ค้าเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
    2.1.4 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  

12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

- ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

79 13 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบ
วงจร 

การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

- ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา  
– วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 1 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยกระดับอุทยานธรณี
โคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 2 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  

12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบ
วงจร 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยกระดับอุทยานธรณี
โคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ยั่งยืน 

ด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า 42 4 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การเสริมสร้างความมั่นคง
ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ด้านการพัฒนาสังคม 
- ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

53 21 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ 
รองรับ Smart City, Mice 
City และด้าน อ่ืน ๆ 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

19 7 

     รวม 205 48 

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  48  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  205 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  205  โครงการ ด าเนินการจริง  48  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  23.41  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
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   2.2 การติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง 11 4,432,000.00 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 1 487,841.84 

 แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด - 1 15,540.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด - 1 346,970.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 2 17,609.00 
การพัฒนาแหล่งน้ า การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด 3 1,180,000.00 
  แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด - 1 5,300.00 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 3 487,050.00 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 7 1,612,670.80 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 4 272,693.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองการศึกษาฯ - - 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 1 19,980.00 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง 1 19,957.00 
การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 4 7,284,400.00 

การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 7 365,942 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 1 49,690.00 

  แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 1 152,548.00 
รวม 48 16,597,643.64 
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  2.1.2 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)   

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บริเวณท่ีดินนางสุพร  แทนไธสง 
ไปที่นานางมนเทียร  หงส์ไธสง  
บ้านแดงน้อย ม.2 

 
 
 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  

 
 
 
297,000 
 
 
 
299,000 
จ่ายขาดเงินสะสม 
(596,000) 

 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

 
 
 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สาย
หน้าโรงพยาบาล 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
จ่ายขาดครั้งที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
จ่ายขาดครั้งที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 171 
ม. หนา 0.15 ม.  

297,000 
 
 
 
299,000 
 
 
 
497,000 
 
(1,093,000) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด  ม. 8 จาก
ที่ดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลอง
ล าห้วยน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
จ่ายขาดครั้งที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

297,000 
 
 
 
299,000 
 
(596,000) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 จากถนน
สาย อบจ.นม.12205 ไปบ้าน
นายณรงค์  หาริตะวัน 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

299,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมล าห้วย
น้อยบ้านพะไล ม.3 

เพ่ือระบายน้ าในล า
ห้วยได้สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
สูง 1.50 ม. ยาว 7 ม. 

237,000 
 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่เกษตรของ
ประชาชน 

ระบายน้ าได้สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ฝาผนัง ม.1 จากสี่แยกบ้าน     
นางสมมฤทัย จรูญจาฎพจน์ ถึง
สามแยกบ้าน น.ส.นภารัตน์  พิมพ์
นอก 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

421,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองแก ม.9 จากบ้านนายขุน 
หาริตะวัน ถึงสระน้ าหนองแก 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 129 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

298,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองเรือ ม.7 บริเวณบ้าน
นายนพรัตน์  โชติไธสง 

เพ่ือปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 68 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

127,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่บริการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

รวม 8 โครงการ 3,667,000    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
1 

แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หมอแปลงบ้านหนองแก 
ม.9 จาก สภ.บัวลาย – 
หนองสระฝายใหม่ 

 
เพ่ือน ากระแสไฟฟ้าไปใช้เพ่ือผลิต
น้ าประปาสระฝายใหม่ 

 
เขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมติดตั้งหมอ
แปลงบ้านหนองแก 
ม.9 จาก สภ.บัวลาย 
– หนองสระฝายใหม่ 

 
487,841.84 

 
ประปาสระฝายใหม่
สามารถใช้งานได้ 

 
ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอย่างทั่วถึง 

 
กองช่าง 

2 โครงการบริหารจัดการ
ขยะ 

เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
มีการลดและการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ณ  แหล่งก าเนิด และจัดท า
ระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอย
ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ   - การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การให้ความรู้ฯ                        
- การจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม 
ตัวอย่างการคัดแยกขยะฯ                   
- การก าหนดจุดทิ้งขยะอันตรายใน
พ้ืนที่ / หมู่บ้าน/ ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม ให้ความรู้ 
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิด 

15,540 ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีการลด
และการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนในพ้ืนที่มีการ
ลดและการคัดแยกขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด
และจัดท าระบบการเก็บ
และขนขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ 503,381.84    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ โดย
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล 
เกษตรกร และ
ประชาชนต าบลเมือง
พะไล 

 
 
 
346,970 
 
 
 

 
 
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการประเมินร้อย
ละ 60 

 
 
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ 

 
 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ 346,970    
 
 

1 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการพระราชด าริ 
 

 
 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูดินน้ า และพ้ืนที่
ป่าในเขตพ้ืนที่ 

 
 
ปลูกหญ้าแฝก ณ หนอง
หัวสะพาน บ้านสระน้ า
เที่ยง จ านวน  3,000 
กล้า 

 
 
2,650 

 
 
ร้อยละ 80 ของหญ้า 
แฝกที่ปลูก
เจริญเติบโต 

 
 
พ้ืนดินได้รับการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟู  

 

 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
น่าอยู่ ร่มรื่น และ
สวยงาม ลดภาวะ 
โลกร้อน 

ปลูกต้นไม้ ณ หนอง
สนวน บ้านแดงน้อย 
ม.2 

14,959 ร้อยละของพ้ืนทีสี
เขียวในเขตต าบล 

หมู่บ้าน/ชุมชน น่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 
  

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ 17,609    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 
 
 

1 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล า
ห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

 
 
 
เพ่ือสร้างแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับ
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

 
 
 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  ม. 
สันฝายสูง  1 ม.  

 

 
 
 
448,000 
 
 
 

 
 
 
ร้อยละของน้ าที่
สามารถกักเก็บได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 
 
 
มีแหล่งน้ าเพื่อส าหรับ
การเกษตรและมีน้ าใช้
เพียงพอในฤดูแล้ง
  

 
 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น   
ล าห้วยน้อย บ้านพะไล  ม.3 

เพ่ือสร้างแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับ
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง   12 ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม.  

 

458,000 
 
 
 

ร้อยละของน้ าที่
สามารถกักเก็บได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

มีแหล่งน้ าเพื่อส าหรับ
การเกษตรและมีน้ าใช้
เพียงพอในฤดูแล้ง
  

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกหนองฝายสวน 
บ้านฝาผนัง ม.1 

เพ่ือสร้างแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร และ
ป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกหนองฝายสวน ขนาด
ปากกว้าง  45  ม.  ก้นกว้าง 31 
ม. ปากยาว 60 ม. ก้นยาว 53 ม.  
ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.  ลาดเอียง  
1 : 2   

274,000 ร้อยละของน้ าที่
สามารถกักเก็บได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

มีแหล่งน้ าเพื่อส าหรับ
การเกษตรและมีน้ าใช้
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ 1,180,000    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 

1 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก าจัดผักตบชวาหรือ
วัชพืชในแหล่งน้ า 
 

 
 
เพ่ือก าจัดผักตบชวา
และพืชน้ าต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ า
และการใช้น้ าของ
ประชาชน 

 
 
ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชล าห้วยขี้หนูบ้าน
โนนสะอาด 

 
 
5,300 

 
 
ร้อยละของจ านวน
แหล่งน้ าที่มีการ
ด าเนินการ 

 
 
สามารถแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าได้ 

 

 

 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ 5,300    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น/พิธีทาง  
ศาสนา/สถาบันหลักของชาติ  
อาทิ 
1.ประเพณีลอยกระทง 
2.ประเพณีสงกรานต์ 
3.ประเพณีเข้าพรรษา 
4.ประเพณีออกพรรษา 
5.งานประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
สถาบันส าคัญของชาติ ฯลฯ 

 
 
 
เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม/ประเพณี 
ท้องถิ่นและเล็งเห็น
ความส าคัญรวมทั้ง
ร่วมกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา
หรือพิธีทางศาสนา/
โครงการที่ส าคัญ 
ของรัฐบาล/โครงการ
ปณิธานความดี/ปีมหา
มงคลต่าง ๆ 

 
 
 
ด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และประเพณี
เข้าพรรษา 
 

 
 
 
55,050 

 
 
 
ร้อยละของชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

 
 
 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและร่วม 
กิจกรรมในวันส าคัญทาง 
ศาสนา/โครงการที่
ส าคัญ 
ต่างๆ   

 
 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานประเพณีของดี  
บัวลาย 

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนประชา 
สัมพันธ์ของดี 
อ าเภอบัวลาย 

อุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอบัวลาย 

50,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

งานของดีอ าเภอบัวลาย 
ได้รับการส่งเสริมและ
เผยแพร่ 

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการถมดินสระหนองเรือ
พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.
7 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ประกอบ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
และออกก าลังกาย 

ถมดินขนาดกว้าง 
38.50 ม. ยาว 
65.50 ม. ถมดินหนา
เฉลี่ย 2 ม.  พร้อม
ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  
11 ม. ยาว 17 ม. 
หนา 0.10 ม. 

382,000 จ านวนพื้นที่ใช้สอย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 

ประชาชนมีพ้ืนที่
ประกอบกิจกรรม และ
สถานที่ออกก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ 487,050    
 

1 
แผนงานการศึกษา 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล 

 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน/
เยาวชนได้แข่งขันกีฬาและ 
เสริมสร้างความสามัคคี 

 
ม. 1 – ม. 9 ต.เมือง
พะไล 

 
100,000 

 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การจัดการแข่งขัน
กีฬา 

 
ประชาชน/เยาวชนได้
แข่งขันกีฬาและ
เสริมสร้างความสามัคคี 

 
กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เด็กกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลเมืองพะไล 

30,000 ร้อยละของเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

เด็กกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานการศึกษา 
(วัสดุการศึกษา) 

เพ่ือให้เด็ก ศพด. มีสื่อการ
เรียน การสอน วัสดุ
การศึกษาและอ่ืนๆ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

37,400 ร้อยละของจ านวนสื่อ
การเรียนการสอนต่อ
จ านวนเด็กเล็ก 

ศพด. มีสื่อการเรียน การ
สอน วัสดุการศึกษาและ
อ่ืนๆ  

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียน  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี มีอาหาร
เสริม (นม)รับประทาน
อย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียน          
ร.ร.บ้านแดงน้อย    
ร.ร.บ้านฝาผนัง      
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย  
ศพด.อบต.เมืองพะไล 

445,270.80 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม 
(นม) อย่างทั่วถึงและมี
สุขภาพร่างกายที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน          
ศพด.อบต.เมืองพะไล 

132,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอากลางวัน
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างทั่วถึง 

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

768,000 จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 
100 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีโภชนาการที่
ดี สุขภาพแข็งแรง 

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

100,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 
100 
 

เด็กและเยาวชนมี
โภชนาการที่ดี สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

รวม 7  โครงการ 1,612,670.80    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
1 

แผนงานสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
จัดหาเวชภัณฑ์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

 
ม.1-9 ต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
67,606 

 
ร้อยละของจ านวน  
ครัวเรือนเป้าหมายที่ 
ได้รับบริการ 

 
ประชาชนได้รับการ 
บริการในด้านการ  
ควบคุมป้องกัน   
โรคไข้เลือดออก  

 
ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดหาเวชภัณฑ์
ควบคุมและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ม.1-9 ต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

21,535 จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน 
ร้อยละ 100 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนครบทุกตัว 
 

ส านักปลัด 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมว 

ส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมว ในพ้ืนที่ต าบล
เมืองพะไล  หมู่ที่ 1-9 

3,552 จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับการขึ้นทะเบียน
ครบทุกตัว 

สุนัขและแมวได้ขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

ส านักปลัด 

4 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจให้ 
ประชาชน ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแล 
สุขภาพด้วยตนเอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ม.1 - ม.9 

180,000 จ านวนผู้เข้ารับการ 
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ในการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 
70 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การควบคุมป้องกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยตนเอง เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ 272,693    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือแก้ไขปัญหาเสพติด 

 
 
เพ่ือรณรงค์/ประชา 
สัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดที่มีต่อสังคม 

 
 
ม.1 - ม.9 
ต าบลเมืองพะไล 

 
 
19,980 

 
 
ร้อยละความพึง 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
 
ประชาชนได้ทราบ  
และตระหนักถึง 
พิษภัยของยาเสพติด 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ 19,980    
 
 

1 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ฯ 

 
 
เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

 
 
ตั้งจุดตรวจหรือจุด
บริการประชาชนปีละ 
2 ครั้ง 

 
 
19,957 

 
 
ร้อยละของอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุด้าน
จราจรลดลง 

 
 
จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ 19,957    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
1 

แผนงานงบกลาง 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

 
เพ่ือสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 
 (สปสช.) อบต. 
เมืองพะไล ในการ 
ด าเนินงานด้าน 
สาธารณสุขแก่ 
ประชาชน 

 

 
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.)  
อบต.เมืองพะไล 

 

 
100,000 

 

 
ร้อยละความพึง 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 

 
ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุขที่ดี 
และท่ัวถึง 

 

 
ส านักปลัด 

 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูง  
อายุให้มีเงินส าหรับ 
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุต าบล 
เมืองพะไล 

5,290,800 ผู้สูงอายุได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ผู้สูงอายุมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้  
พิการให้มีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้พิการต าบล 
เมืองพะไล 

1,833,600 ผู้พิการได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ผู้พิการมีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
เอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย 
เอดส์ให้มีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล 
เมืองพะไล 

60,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์มีเงิน 
ส าหรับการยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

รวม 4  โครงการ 7,284,400    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

 
 
 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ศักยภาพ โดยเฉพาะ
ผู้น า ผู้ปฏิบัติงาน 
บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

 
 
 
233,720 

 
 
 
ร้อยละของ 
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่าร้อยละ  80 

 
 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ศักยภาพในการ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ที่มี
หน้าที่ต่างๆ ใน อบต. 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.เมือง
พะไล 

18,100 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร บุคลากร และผู้
ที่มีหน้าที่ต่างๆ ใน อบต. 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของ 
อบต.ตามท่ี กกต. 
ก าหนด (กรณีครบ 
วาระ กรณีแทน 
ต าแหน่งที่ว่าง ฯลฯ 

ประชาสัมพันธ์การ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) 

32,000 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
การเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

การจัดการเลือกตั้ง 
เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมาย 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือให้การจัดเก็บ 
ภาษีมีระบบที่ 
ถูกต้องและสมารถ 
และสมารถตรวจ 
สอบได้ 

ม.1 - ม.9 
ต าบลเมืองพะไล 

55,522 ร้อยละของข้อมูล 
มีความสมบูรณ์และ 
เป็นปัจจุบัน 

มีระบบการจัดเก็บ 
ภาษีท่ีถูกต้องและ 
เป็นธรรม 

กองคลัง 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี
หรือวันส าคัญต่างๆ อาทิ 1. วันปิย
มหาราช 2. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 
ธันวาคม 2560 3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าพระ 

เพ่ืออุดหนุนที่ว่าการ
อ าเภอบัวลาย ในการ
จัดงานรัฐพิธีฯ รวมทั้ง
เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่างๆ 

อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
บัวลาย 

20,000 จ านวนชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ข้าราชการ  ประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
วันส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ 359,342    
 
 

1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

 
 
เพ่ือออกหน่วยบริการ
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่และรับทราบ
ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ตลอดจน 
อ านวยความสะดวก 
ด้านต่าง ๆ 

 
 
ม.1 - ม.9   
ต.เมืองพะไล 

 
 
49,690 

 
 
ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อย ร้อยละ 80 

 
 
ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้รับการบริการ 
และการอ านวย 
ความสะดวกด้าน 
ต่างๆ 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ 49,690    
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   2.1.3  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.02/1) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 จากถนน
สาย อบจ.นม.12205 ถึงถนน
สายบ้านเพ็ดน้อย หนองแสง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

297,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ต.เมืองพะไล 
ไปบ้านโนนเมือง  ต.สามเมือง     
อ.สีดา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนที่ สามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 129 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

297,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้ใช้ถนน 

ส าหรับสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่ 
สามารถใช้สัญจรไปมา 

ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองเรือ ม.7 ไปทางบ้านวัง
โพน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนที่ สามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

171,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้ใช้ถนน 

ส าหรับสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่ 
สามารถใช้สัญจรไปมา 

ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ 765,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

-73- 



 
   2.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.03) 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการบริการและการ

อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

อุปกรณ์อ่านบัตร 
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ านวน  4  เครื่อง 

2,800 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 
จ านวน  4  เครื่อง 

ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมี
ความคล่องตัว 

ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 

3,800 จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบ ปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ 6,600   
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   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.3.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.3.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
  2.3.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมาปฏิบัติงาน 
  2.3.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  2.3.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  2.3.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเมืองพะไล 
และอาจรวมถึงอ าเภอบัวลายและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
แข่งขันกีฬาประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
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  2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
  2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ 
ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  2.4.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-77- 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
เดือนตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง                                                                   
ส่วนท้องถิ่น 

20 17.05 85.25 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.96 79.73 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 52.75 81.15 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 90 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.81) 88.10 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.81) 88.10 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (3.90) 78 

    3.5 กลยุทธ์ (5) (3.81) 76.20 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (3.81) 76.20 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (3.90) 78 

    3.8 แผนงาน (5) (3.63) 72.60 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ (5) (3.54) 70.80 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (3.54) 70.80 

รวม 100 81.76 81.76 

 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด
17.05  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  85.25  ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 17.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 11.96 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 79.73 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 11.96 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
20 17.05 85.25 

 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม/้
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.90 96.66  

1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.81 90.50  

1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.63 81.50  

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.81 90.50  

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 1.27 63.50  

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.27 63.50  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 2.36 78.66  

รวม 20 17.05 87.50  
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   1) พบว่าประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ และประเด็นข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ได้คะแนนสูงสุด  2  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100  ของคะแนนเต็ม 
   2) พบว่าประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) และประเด็นการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. ได้คะแนนต่ าสุด 1.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.50ของคะแนนเต็ม 
    ข้อเสนอแนะ 
   1. การเกษตรควรเพิ่มเติมจ านวนพื้นที่ เช่น ท านาก่ีไร่ ปลูกมันส าปะหลังเท่าไร่ อ้อยเท่าไร ฯลฯ 
   2. ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ควรระบุด้วยว่าเกษตรกรเลี่ยงสัตว์ประเภทใด จ านวนเท่าไร เป็นต้น 
   3. ข้อมูลด้านการบริการ   
     - โรงแรมควรมีการบอกจ านวนห้องพัก เบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ 
    - ร้านค้าของช า ควรเพิ่มเติมว่าแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนเท่าไร ชื่อเจ้าของกิจการ ฯลฯ 
    - โรงสีข้าว ควรเพิ่มเติมว่าแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนเท่าไร ชื่อเจ้าของกิจการ ฯลฯ 
   4. ข้อมูลด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ควรระบุด้วยแต่ละหมู่บ้านมีกี่กลุ่มอาชีพ ระบุสมาชิก
กลุ่ม เบอร์โทรศัพท ์
   5. ข้อมูลด้านแหล่งน้ า ควรระบุด้วยว่าตั้งอยู่ที่ใด พ้ืนที่เท่าไร สามารถกักเก็บน้ าได้เท่าไร 
   6. เห็นควรน าข้อมูล จปฐ. มาประกอบการจัดท าแผนด้วย 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของ อบต.เมืองพะไล นโยบายของนายก 
อบต.เมืองพะไล รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0   

2 1.45 72.50  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.90 90.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ  เทคโนโลยี จารตี ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.81 90.50  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.45 72.50  

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกดิขึ้น 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100.00  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการ
พัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนนิงานได้แก ่S-Strength (จุดแขง็) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 1.18 59.00  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 1.27 63.50  

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 1 50.00  

 2.9 ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 0.90 90.00  

รวม 15 11.96 79.73  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด  2  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
100  ของคะแนนเต็ม 
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  2) พบว่าประเด็นสรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65    

 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8.81 88.10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.81 88.10  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล และสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

5 3.90 78.00  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมือง
พะไล ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน์
นั้น 

5 3.81 76.20  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

5 3.81 76.20 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล ซึ่งเกดิจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 3.90 78.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลที่มคีวามชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชือ่มโยงดังกล่าว 

5 3.63 72.60  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

5 3.54 70.80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 3.54 70.80  

รวม 65 52.75 81.15  

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
 1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้คะแนนสูงสุด  9  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  90  ของคะแนนเต็ม 
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  2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม และประเด็น ผลผลิต/โครงการได้คะแนน
ต่ าสุด 3.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.80 ของคะแนนเต็ม 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดแผนงานโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  2. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.27 82.70 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไป

ปฏิบัติใน   เชิงปริมาณ  
10 7.55 75.50 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไป
ปฏิบัติใน   เชิงคุณภาพ  

10 7.64 76.40 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.18 81.80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48.99 81.65 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 3.73 74.60 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.36 87.20 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.36 87.20 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

5 4.00 80.00 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ   

5 4.36 87.20 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.45 69.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.36 87.20 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 3.55 71.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 3.91 78.20 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 4.91 98.20 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 3.73 74.60 

 5 . 1 2  ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ  ส อด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์  

5 4.27 85.40 

รวม 100 80.62 80.62 
 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 8.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
98.20 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 8.27 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
 2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ าสุด
7.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.40 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ 7.54 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 223 โครงการ ได้คะแนน 3.73
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  205 โครงการ ได้
คะแนน 4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของคะแนนทีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม 
การโอนตั้งจ่ายใหม ่จ านวน  48  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  23.41  ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  205 โครงการ (จากโครงการ
ทั้งหมด) 
 6) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
6.67 ของคะแนนโครงการพัฒนา 
 7) พบว่าเป้าหมายของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้คะแนน 4.36 คะแนน  
 8) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ได้คะแนน  3.45  คะแนน 
 9) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน  4.36 คะแนน   
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10) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นโครงการเกี่ยวกับการ

แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ได้คะแนน  
3.55  คะแนน 
   11) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการจัดตั้งงบประมาณที่มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ได้คะแนน 3.91 คะแนน 
 12) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน  4.91  คะแนน 
  13) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้คะแนน  3.73  คะแนน 
 14) พบว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการก าหนดผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ได้คะแนน  4.27  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562) 
   3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณทีด่ินนางสุพร  แทน
ไธสง ไปท่ีนานางมนเทียร  หงสไ์ธสง  บ้านแดงน้อย ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  720  ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 206 ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 596,000 28.61 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ าเทีย่ง ม. 5 
สายหน้าโรงพยาบาล 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  377  ม. หนา 0.15 ม. 

1,100,000 1,093,000 58 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  ม. 8 
จากท่ีดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห้วยน้อย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 760 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  206  ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 596,000 27.11 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 
จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ไปบ้านนายณรงค์  หาริ
ตะวัน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. 

305,550 299,000 34.33 

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่มล าห้วยน้อยบ้านพะไล ม.3 ก่อสร้างท่อเหลีย่มขนาดกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 7 ม. 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มขนาดกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 7 ม. 

238,000 237,000 100 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 จากสี่แยกบ้าน     
นางสมมฤทัย จรญูจาฎพจน์ ถึงสามแยกบ้าน น.ส.นภารตัน์  
พิมพ์นอก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4  ม. 
ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. 

423,600 421,000 100 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากบ้านนาย
ขุน หาริตะวัน ถึงสระน้ าหนองแก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. 

300,000 298,000 26.88 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต บ้านหนองเรือ ม.7 บริเวณบ้านนายนพรัตน์  โชตไิธสง 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีกว้าง 5 ม. 
ยาว 68 ม. หนา 0.05 ม. 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีกว้าง 5 ม. 
ยาว 68 ม. หนา 0.05 ม. 

129,200 127,000 100 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 

จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย 
หนองแสง 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 5 ม. 
ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม.  
 

305,550 297,000 21.02 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ต.เมือง
พะไล ไปบ้านโนนเมือง  ต.สามเมอืง  อ.สีดา 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000 297,000 9.92 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.7 ไปทาง
บ้านวังโพน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  ม. 
ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 59 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

173,000 171,000 
 

2.68 

รวม 4,574,900 4,432,000  
 
 1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
    - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมล าห้วยน้อยบ้านพะไล ม.3 คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 จากสี่แยกบ้านนางสมมฤทัย จรูญจาฎพจน์ ถึงสามแยกบ้าน น.ส.นภารัตน์  พิมพ์นอก คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้ง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเรือ ม.7 บริเวณบ้านนายนพรัตน์  โชติไธสง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.7 ไปทางบ้านวังโพน พ้ืนที่/ผลผลิต
หรือที่ได ้59 เมตร  จ านวนเงิน  171,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจ านวนเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.1.2 แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพรอ้มติดตั้งหมอแปลงบ้าน

หนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย – หนองสระฝายใหม ่
เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมตดิตั้งหมอ
แปลงบ้านหนองแก ม.9 จาก สภ.
บัวลาย – หนองสระฝายใหม ่

เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมตดิตั้งหมอ
แปลงบ้านหนองแก ม.9 จาก สภ.
บัวลาย – หนองสระฝายใหม ่

500,000 487,841.84 100 

2 โครงการบริหารจัดการขยะ หมู่ 1 – 9 ต าบลเมืองพะไล ฝึกอบรม ให้ความรู้ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ การคัดแยกขยะมลู
ฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

500,000 15,540 - 

รวม 1,000,000 503,381.84  

   1) พบว่าแผนงานเคหะและชุมชนได้ด าเนินการจ านวน 2 โครงการ  โครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมติดตั้งหมอแปลงบ้านหนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย – หนองสระฝายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการบริหารจัดการขยะ  

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่โดยยดึหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.
เมืองพะไล เกษตรกร และ
ประชาชนต าบลเมืองพะไล 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.
เมืองพะไล เกษตรกร และ
ประชาชนต าบลเมืองพะไล 

350,000 346,970 
 

100 

รวม 350,000 346,970  
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  พบว่าแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสามารถด าเนินการได้เพียงโครงการเดียว ได้แก่ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชด าร ิ

 
ปลูกหญ้าแฝกในท่ีสาธารณ    
ประโยชน์เขตพื้นท่ีต าบลเมือง 
พะไล  จ านวน 4 แห่ง 

ปลูกหญ้าแฝกจ านวน 1 แห่ง 20,000 
 

2,650 25 

2 โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ประโยชน์ จ านวน 8,000 ต้น 

ปลูกต้นไม้  จ านวน  40  ต้น 50,000 
 

14,959 0.05 

รวม 70,000 17,609  

  1) พบว่าแผนงานการเกษตรได้ด าเนินการจ านวน 2 โครงการ  โครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่ โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการพระราชด าริ คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล  คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของเป้ าหมายที่ตั้ งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ า 
   3.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4 ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  ม. 

สันฝายสูง  1 ม.  
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  ม. 
สันฝายสูง  1 ม.  

450,000 
 

448,000 
 

100 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยน้อย บ้านพะไล ม.3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 12  ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 12  ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 

460,000 458,000 100 

3 โครงการขุดลอกหนองฝายสวน บา้นฝาผนัง ม.1 ขุดลอกหนองฝายสวนขนาด
ปากกว้าง 45  ม.  ก้นกว้าง  
31 ม. ปากยาว 60 ม. ก้นยาว  
53 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.   
ลาดเอียง  1 : 2   

ขุดลอกหนองฝายสวนขนาด
ปากกว้าง 45  ม.  ก้นกว้าง  
31 ม. ปากยาว 60 ม. ก้นยาว  
53 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.   
ลาดเอียง  1 : 2   

275,500 274,000 100 

รวม 1,185,500 1,180,000  
 
  พบว่าแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา สามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
    - โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4 คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยน้อย บ้านพะไล ม.3 คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - โครงการขุดลอกหนองฝายสวน บ้านฝาผนัง ม.1 คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการก าจดัผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ า 

 
แหล่งน้ าสาธารณะฯ ม.1 – 9 
จ านวน  9  แห่ง 

จ านวน  1  แห่ง  50,000  5,300 11.11 

รวม 50,000 5,300  
 
  พบว่าแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสามารถด าเนินการได้เพียงโครงการเดียว ได้แก่ โครงการก าจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ า คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของเป้าหมายที่ตั้ง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/พิธีทาง  
ศาสนา/สถาบันหลักของชาติ อาทิ 
1.ประเพณลีอยกระทง 
2.ประเพณสีงกรานต ์
3.ประเพณเีข้าพรรษา 
4.ประเพณีออกพรรษา 
5.งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 
6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
สถาบันส าคญัของชาติ ฯลฯ 

1.ประเพณลีอยกระทง 
2.ประเพณสีงกรานต ์
3.ประเพณเีข้าพรรษา 
4.ประเพณีออกพรรษา 
5.งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 
6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
สถาบันส าคญัของชาติ ฯลฯ 

1.ประเพณสีงกรานต ์
2.ประเพณเีข้าพรรษา 
 

250,000 55,050 - 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

2 โครงการจดังานประเพณีของดีบัวลาย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ   
บัวลาย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ   
บัวลาย 

50,000 50,000 100 

3 โครงการถมดินสระหนองเรือพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.7 

ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. ยาว 
65.50 ม. ถมดินหนาเฉลีย่ 2 ม.  
พร้อมก่อสร้างลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง  11 ม. ยาว 
17 ม. หนา 0.10 ม. 

ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. ยาว 
65.50 ม. ถมดินหนาเฉลีย่ 2 ม.  
พร้อมก่อสร้างลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง  11 ม. ยาว 
17 ม. หนา 0.10 ม. 

384,000 
 

382,000 100 

รวม 684,000 487,050  

  1) พบว่าแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ สามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมายได้มากสุด 2 โครงการ ได้แก่  
    - โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - โครงการถมดินสระหนองเรือพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.7 คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/พิธีทาง ศาสนา/สถาบันหลักของชาติ อาทิ 
1.ประเพณีลอยกระทง 2.ประเพณีสงกรานต์ 3.ประเพณีเข้าพรรษา 4.ประเพณีออกพรรษา 5.งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 7.โครงการที่เก่ียวข้องกับสถาบันส าคัญ
ของชาติ ฯลฯ  

   3.5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาภายในต าบล ประชาชนในเขต ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

    100,000  
 

    100,000  
 

100 

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

30,000 30,000 100 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
3 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (วสัดุ

การศึกษา) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

40,000 
 

37,400 100 

4 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีน  ร.ร.บ้านแดงน้อย     
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพด็น้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

เด็กนักเรยีน  ร.ร.บ้านแดงน้อย     
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพด็น้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

950,000 
 

445,270.80 100 

5 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

300,000 132,000 100 

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านแดงน้อย ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

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

950,000 768,000 100 

7 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อุดหนุน ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพด็น้อย 

อุดหนุน ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพด็น้อย 

100,000 100,000 100 

รวม 2,470,000 1,612,670.80  
 
  พบว่าแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ สามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมาย  7 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก พ่นหมอกควัน ม.1-9 ต.เมือง

พะไล ปีละ 1 ครั้ง 
พ่นหมอกควัน ม.1-9 ต.เมือง
พะไล ปีละ 1 ครั้ง 

80,000 67,606 100 

2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล 
เมืองพะไล หมู่ที่ 1-9   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล 
เมืองพะไล หมู่ที่ 1-9   

45,000 
 

21,535 100 

3 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบล    
เมืองพะไล 

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบล    
เมืองพะไล 

9,000 3,552 100 

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   
ม.1 - ม.9 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   
ม.1 - ม.9 

180,000 180,000 100 

รวม 314,000 272,693  
  พบว่าสามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมาย  4 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
       

รวม    

  พบว่าแผนงานสังคมสงเคราะห์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่มีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

   3.5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่แก้ไขปัญหาเสพตดิ ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล 20,000 19,980 100 

รวม 20,000 19,980  

  พบว่าแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม สามารถด าเนินการได้ 1 โครงการ  ได้แก่ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   3.5.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานตฯ์ 

ตั้งจุดตรวจหรือจดุบริการ
ประชาชนปีละ 2 ครั้ง 

ตั้งจุดตรวจหรือจดุบริการ
ประชาชน จ านวน 2 ครั้ง 

100,000 19,957 100 

รวม 100,000 19,957  
  พบว่าแผนงานการรักษาความสงบภายใน สามารถด าเนินการได้ 1 โครงการ  ได้แก่ โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานตฯ์ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.5.7 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

120,000 100,000 100 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล ผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล 6,000,000 5,290,800 100 
3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการต าบลเมืองพะไล ผู้พิการต าบลเมืองพะไล 2,100,000 1,833,600 100 
4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 

เอดส ์
ผู้ป่วยเอดส์ต าบล 
เมืองพะไล 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล 
เมืองพะไล 

60,000 60,000 100 

รวม 8,280,000 7,284,400  
 
  พบว่าสามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมาย  4 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไลคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาเมืองและการบริหาร 
   3.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

300,000 233,720 100 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล 

35,000 18,100 100 

3 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งของอบต.ตามที่ 
กกต.ก าหนด (กรณีครบวาระ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง)ฯลฯ 

ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

650,000 32,000 - 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล ไม่แสดงข้อเท็จจริงได ้     100,000 
 

55,522 - 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธีหรือวันส าคญัต่างๆ อาทิ 1. 
วันปิยมหาราช 2. วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 3. วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4. งานรัฐ
พิธีอื่นๆ 

อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอบัวลาย อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอบัวลาย 30,000 20,000 100 

6 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 
 

จ านวน  4  เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน  4  เครื่อง 

2,800 2,800 100 

7 ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทตดิตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน  1  ชุด จ านวน  1  ชุด 3,800 3,800 100 

รวม 851,600 365,942  
  1) พบว่าสามารถด าเนินการได้จริงตามเป้าหมาย  5 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คิดเป็นร้อยละ 
100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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- โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ อาทิ 1. วันปิยมหาราช 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4. งานรัฐพิธีอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

   3.6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีและ
รับทราบปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 

ออกหน่วยบริหาร ม. 2 และ 
ม. 8 

50,000 49,690 22.22 

 รวม 50,000 49,690  

   พบว่าแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถด าเนินการได้ 1 โครงการ  ได้แก่ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 22.22  ของเป้าหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (วันที่  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562) 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   4.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่ดินนางสุพร  แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร  หงส์ไธสง  บ้านแดงน้อย ม.2 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  720  ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 206 
ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 596,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 206 ม. 
หนา 0.15 ม. 

28.61 

   4.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน้าโรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  377  ม. หนา 0.15 ม. 

1,100,000 1,093,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  377  ม. หนา 0.15 ม. 

58 

   4.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  ม. 8 จากท่ีดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห้วยน้อย 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 760 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  206  ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 596,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว  206  ม. หนา 0.15 ม. 

27.11 
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   4.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ็ดน้อย  ม. 6 จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ไปบ้านนายณรงค์  หาริตะวัน 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.      
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม. 

305,550 299,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 103 ม. 
หนา 0.15 ม. 

34.33 

   4.1.5 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมล าห้วยน้อยบ้านพะไล ม.3 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 7 
ม. 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. ยาว 7 ม. 

238,000 237,000 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 
1.50 ม. ยาว 7 ม. 

100 

   4.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาผนัง ม.1 จากสีแ่ยกบ้าน นางสมมฤทัย จรูญจาฎพจน์ ถึงสามแยกบ้าน น.ส.นภารัตน์  พิมพ์นอก 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4  ม. 
ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 182 
ม. หนา 0.15 ม. 

423,600 421,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. 
หนา 0.15 ม. 

100 
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   4.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากบ้านนายขุน หาริตะวัน ถึงสระน้ าหนองแก 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 129 
ม. หนา 0.15 ม. 

300,000 298,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 129 ม. 
หนา 0.15 ม. 

26.88 

   4.1.8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเรือ ม.7 บริเวณบ้านนายนพรัตน์  โชติไธสง 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 
5 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.05 
ม. 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 5 ม. ยาว 68 ม. หนา 
0.05 ม. 

129,200 127,000 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 5 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.05 
ม. 

100 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 5 ม. 
ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา0.15 ม.  

305,550 297,000 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 103 ม. 
หนา 0.15 ม.  

21.02 
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   4.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม ต.เมืองพะไล ไปบ้านโนนเมือง  ต.สามเมือง  อ.สีดา 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

400,000 297,000 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

9.92 

    4.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเรือ ม.7 ไปทางบ้านวังโพน 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  
ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 
ม. 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

173,000 171,000 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

2.68 

   4.1.12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  
ม. สันฝายสูง  1 ม.  

ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  ม. สันฝายสูง  
1 ม.  

450,000 
 

448,000 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง  16  ม. สันฝายสูง  
1 ม. 

100 
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   4.1.13 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยน้อย บ้านพะไล ม.3 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 12  
ม. สันฝายสูง 1.50 ม. 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 12  ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 

460,000 458,000 ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 12  ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 

100 

 
   4.1.14 โครงการขุดลอกหนองฝายสวน บ้านฝาผนัง ม.1 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ขุดลอกหนองฝายสวนขนาด
ปากกว้าง 45  ม.  ก้นกว้าง  
31 ม. ปากยาว 60 ม. ก้นยาว  
53 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.   
ลาดเอียง  1 : 2   

ขุดลอกหนองฝายสวนขนาดปากกว้าง 45  
ม.  ก้นกว้าง 31 ม. ปากยาว 60 ม. ก้น
ยาว 53 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.   
ลาดเอียง  1 : 2   

275,500 274,000 ขุดลอกหนองฝายสวนขนาดปากกว้าง 45  
ม.  ก้นกว้าง 31 ม. ปากยาว 60 ม. ก้นยาว  
53 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 3.50  ม.   
ลาดเอียง  1 : 2   

100 
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 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
     4.2.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหมอแปลงบ้านหนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย – หนองสระฝายใหม่ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หมอแปลงบ้านหนองแก ม.9 
จาก สภ.บัวลาย – หนองสระ
ฝายใหม ่

เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหมอแปลงบ้าน
หนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย – หนองสระ
ฝายใหม ่

500,000 487,841.84 เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหมอแปลงบ้าน
หนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย – หนองสระ
ฝายใหม ่
  

100 

     4.2.2 โครงการบริหารจัดการขยะ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

หมู่ 1 – 9 ต าบลเมืองพะไล ฝึกอบรม ให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

500,000 15,540 ฝึกอบรม ให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

- 

   4.2.3 โครงการก าจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ า 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

แหล่งน้ าสาธารณะฯ ม.1 – 9 
จ านวน  9  แห่ง 

แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน  1  แห่ง  50,000 5,300 ก ากัดผักตบชวาล าห้วยขี้หนูบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 8 

11.11 
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  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.เมืองพะไล เกษตรกร 
และประชาชนต าบลเมืองพะไล 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.เมืองพะไล เกษตรกร และ
ประชาชนต าบลเมืองพะไล 

350,000 346,970 
 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล เกษตรกร และประชาชน
ต าบลเมืองพะไล 

100 

   4.3.2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

จัดฝึกอบรมประชาชน ม.1 - 
ม.9 ต าบลเมืองพะไล 

จัดฝึกอบรมประชาชน ม.1 - ม.9 ต าบล
เมืองพะไล 

20,000 19,980 จัดฝึกอบรมประชาชน ม.1 - ม.9 ต าบลเมือง
พะไล 

100 
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  4.4 แผนงานการเกษตร 
  4.4.1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชด าริ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ปลูกหญ้าแฝกในที่สาธารณ    
ประโยชน์เขตพ้ืนที่ต าบลเมือง 
พะไล  จ านวน 4 แห่ง 

ปลูกหญ้าแฝกจ านวน 1 แห่ง 20,000 
 

2,650 ปลูกหญ้าแฝกจ านวน 1 แห่ง 25 

   4.4.2 โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ 
ประโยชน์ จ านวน 8,000 ตน้ 

ปลูกต้นไม้  จ านวน  40  ต้น 50,000 
 

14,959 ปลูกต้นไม้  จ านวน  40  ต้น 0.05 
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  4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ 
        4.5.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/พิธีทางศาสนา/สถาบันหลักของชาติ อาทิ 1.ประเพณีลอยกระทง 2.ประเพณีสงกรานต์ 3.ประเพณีเข้าพรรษา  
4.ประเพณีออกพรรษา 5.งานประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ 6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส าคัญของชาติ ฯลฯ     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

1.ประเพณีลอยกระทง 
2.ประเพณีสงกรานต์ 
3.ประเพณีเข้าพรรษา 
4.ประเพณีออกพรรษา 
5.งานประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
6.โครงการเทิดทูนสถาบัน 
7.โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
สถาบันส าคัญของชาติ ฯลฯ 

2.โครงการประเพณีสงกรานต์ 
3.โครงการประเพณีเข้าพรรษา 
 

250,000 55,050 1.โครงการประเพณีสงกรานต์ 
2.โครงการเข้าพรรษา 
 

- 

   4.5.2 โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ    
บัวลาย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบัวลาย 50,000 50,000 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบัวลาย 100 
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  4.5.3 โครงการถมดินสระหนองเรือพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.7 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. 
ยาว 65.50 ม. ถมดินหนา
เฉลี่ย 2 ม.  พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  
11 ม. ยาว 17 ม. หนา 0.10 
ม. 

ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. ยาว 65.50 
ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 2 ม.  พร้อมก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  11 ม. 
ยาว 17 ม. หนา 0.10 ม. 

384,000 
 

382,000 ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. ยาว 65.50 ม. 
ถมดินหนาเฉลี่ย 2 ม.  พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  11 ม. ยาว 
17 ม. หนา 0.10 ม. 

100 

 4.6 แผนงานการศึกษา 
   4.6.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ประชาชนในเขต ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

    100,000  
 

    100,000  
 

จัดการแข็งขันกีฬาประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 100 
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   4.6.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเมือง
พะไล 

    30,000  
 

    30,000  
 

เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 

   4.6.3 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 40,000 37,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไลมีวัสดุ
การศึกษาส าหรับการเรียนการสอน 

100 

   4.6.4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

เด็กนักเรียน  ร.ร.บ้านแดงน้อย      
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 

เด็กนักเรียน  ร.ร.บ้านแดงน้อย      
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 

950,000 
 

445,270.80 เด็กนักเรียนได้ดื่มอาหารเสริม (นม) ทุกคน 100 
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   4.6.5 โครงการสนับหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (อาหารกลางวัน)   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

300,000 132,000 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน 

100 

   4.6.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

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

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

950,000 768,000 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านแดงน้อย ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

100 

   4.6.7 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

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

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

100,000 100,000 อุดหนุน ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านฝาผนัง  ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

100 
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4.7 แผนงานสาธารณสุข 
 4.7.1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

พ่นหมอกควัน ม.1-9 ต.เมืองพะไล ปี
ละ 1 ครั้ง 

พ่นหมอกควัน ม.1-9 ต.เมืองพะไล 
ปีละ 1 ครั้ง 

80,000 67,606 พ่นหมอกควัน ม.1-9 ต.เมืองพะไล ปีละ 1 
ครั้ง 

100 

  4.7.2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล หมู่
ที่ 1-9   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลเมือง
พะไล หมู่ที่ 1-9   

45,000 
 

21,535 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวในพื้นท่ีต าบลเมืองพะไล หมู่ที่ 1-9   

100 

  4.7.3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล สุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลเมือง
พะไล 

9,000 3,552 ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวพร้อมขึ้น
ทะเบียนทุกตัว ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล 

100 
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 4.7.4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน    
ม.1 - ม.9 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน    
ม.1 - ม.9 

180,000 180,000 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   ม.1 - ม.9 100 

 4.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  4.8.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนปี
ละ 2 ครั้ง 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน 
จ านวน 2 ครั้ง 

100,000 19,957 ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จ านวน 2 
ครั้ง 

100 

4.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  4.9.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

300,000 233,720 ด าเนินการจัดฝึกให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล 

100 
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  4.9.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพะไล 

35,000 18,100 ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.เมืองพะไล 

100 

  4.9.3 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

จัดการเลือกตั้งของอบต.ตามที่ กกต.
ก าหนด (กรณีครบวาระ กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง)ฯลฯ 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

650,000 32,000 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

- 

  4.9.4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยส์ิน 
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

พื้นที่ ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล ไม่แสดงข้อเท็จจริงได ้     100,000 55,522 ไม่แสดงข้อเท็จจริงได ้ - 
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  4.9.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ อาทิ 1. วันปิยมหาราช 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 

2560 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 4. งานรัฐพิธีอื่นๆ 
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบัวลาย อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบัวลาย 30,000 20,000 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบัวลาย 100 
 

    4.9.6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ านวน  4  เครื่อง 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ านวน  4  เครื่อง 

2,800 2,800 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน  4  เครื่อง 

100 
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   4.9.7 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จ านวน  1  ชุด 

ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน  1 ชุด 

3,800 3,800 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 

100 

 
  4.10 แผนงานงบกลาง 
      4.10.1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

120,000 100,000 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) 
อบต.เมืองพะไล 

100 
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   4.10.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่

ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง 

ผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล ผู้สูงอายุต าบลเมืองพะไล 6,000,000 5,290,800 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ 

100 

   4.10.3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ผู้พิการต าบลเมืองพะไล ผู้พิการต าบลเมืองพะไล 2,100,000 1,833,600 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการทุกคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ 

100 

   4.10.4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบลเมืองพะไล ผู้ป่วยเอดส์ต าบลเมืองพะไล 60,000 60,000 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ 

100 
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5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 65 43.33 

- หญิง 85 56.67 
2 อายุ   
 - ต่ ากว่า  ๒๐  ป ี 3 2.00 

- ๒๐ – ๓๐  ป ี 8 5.33 
- ๓๑ – ๔๑  ป ี 21 14.00 
- ๔๑ – ๕๐  ป ี 34 22.67 
- ๕๑ – ๖๐  ป ี 40 26.67 
- มากกว่า  ๖๐  ปี 44 29.33 

3 การศึกษา   
 - ประถมศึกษา 73 48.67 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 60 40.00 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 5.33 
- ปริญญาตรี 7 4.67 
- สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.33 
- อ่ืน ............................................................................... - - 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ 5 3.33 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 1.33 
 - ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 11 7.33 
 - รับจ้าง 15 10.00 
 - นักเรียน/นักศึกษา 6 4.00 
 - เกษตรกร 109 72.67 
 - อ่ืน ............................................................................... 2 1.33 

 
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน  150  คน แบ่งเป็นเพศชาย 65  คน คิดเป็นร้อยละ 
43.33  และ เพศหญิง  85  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.67  
  2) พบว่าช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ อายุตั้งแต่  ๖๐  ปี จ านวน 
44  คน คิดเป็นร้อยละ 29.33  รองลงมาคือช่วงอายุตั้งแต่ ๕๑ – ๖๐  ปี  จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ 
26.67  และช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีน้อยสุดคือช่วงอายุน้อยกว่า  20  ปี  จ านวน  3  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  2.00 
 3) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษามากที่สุด  จ านวน  73  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  48.67  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.00  
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 และมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 
 4) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากที่สุด จ านวน  109  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  72.67  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00 และที่น้อยที่สุดประกอบ
อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.33  และประกอบอาชีพอ่ืน จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ  1.33 

  5.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

25 16.67 114 76.00 11 7.33 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

23 15.33 110 73.33 17 11.33 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

26 17.33 101 67.33 23 15.33 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

27 18.00 93 62.00 30 20.00 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

22 14.67 108 72.00 20 13.33 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 21 14.00 119 79.33 10 6.67 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 19.33 105 70.00 16 10.67 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

25 16.67 106 70.67 19 12.67 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

29 19.33 113 75.33 8 5.33 

ภาพรวม 227 16.81 969 71.78 154 11.41 
 
  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จ านวน 150 คน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในภาพรวม  พบว่า มีสัดส่วนของ
ประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 16.81  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 71.78  และ
สัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 11.41 
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  5.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.49 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.41 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.23 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.40 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.40 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.45 

ภาพรวม 7.37 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 7.51 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 7.49 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 
7.10 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.37 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.30 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.02 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.04 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.25 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.24 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.37 

ภาพรวม 7.21 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 7.51  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 8) เท่ากับ 7.37 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.97 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.21 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.19 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.08 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.82 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.78 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.05 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.01 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.09 

ภาพรวม 6.97 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.19  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 8) เท่ากับ 7.09  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.75 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.97  คะแนน  อยู่ในระดับปานกลาง 

  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.56 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.36 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.38 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.13 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.49 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.47 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 

ภาพรวม 7.45 
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  จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาแหล่งน้ า พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.65  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ  
ข้อ 2) เท่ากับ 7.56  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 7.13 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.45  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.74 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.56 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.21 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.14 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.13 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.21 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.33 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 

ภาพรวม 7.33 

 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.74  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา 
คือ ข้อ 2) เท่ากับ 7.56  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 7.13 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.33  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.53 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.37 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.19 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.16 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.13 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.32 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.32 

ภาพรวม 7.29 
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  จากตารางความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
การเมืองการบริหาร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1)  เท่ากับ 7.53 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 7.37  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) 
เท่ากับ 7.13 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.29  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  6.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑. งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวใน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
   2. การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมาก แต่
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3. ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
  4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่มีการกระจายของโครงการ
และงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
  6.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2. ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
พ้ืนที ่    
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จ านวน  79   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
13 โครงการ  ด าเนินการได้จริง   13   โครงการ 
  1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562   จ านวน   8   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
3 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    1     โครงการ 
  1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จ านวน   4   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ จ านวน   
2 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    2     โครงการ 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จ านวน   42   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   4 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    4     โครงการ 
   1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จ านวน   53   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน   25 โครงการ  ด าเนินการได้จริง    21    โครงการ 
  1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จ านวน   19   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   9  โครงการ  ด าเนินการได้จริง     7    โครงการ 
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ข้อเสนอแนะ 
  1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้าน
หนึ่งเป็นการเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร้พรมแดน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควร
กระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
   3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


