
rJ:cnrfl arrinr:u?rar:airusirua rfia.tr,rsla

:1 u.: 1 u r{ a fl r :6 q n r 3J ua sil :s rfi u ru a ufirufisr u r fro.: 6 u rJ :crirtj t u rJ :s ur ru y{. Ft. bdbd

v
nr a:v tfi ul fl:vvr:'r{}.r14rprlvru'irfrr u nr:{'oniruzuufi'zuurro.lolrin:r.inn:olrirufr'otfiu

fl.fl. bddd uavuriltufiurfiufir (afufi en) u.n. bdbo tia *o (a) rirr,ruqfiu3yr:fr'ocfiurauor{an1:-U

glemrxuavil:vtfiuzuarioanrfr'orfrutLaun6uufl:::rnr:rt'elrurfr'otfruuio:r#ril:vnrnruanr:fionrruay
u 6t y t 61 y 

^' 
q j 

^, 
O a y u u tv

lJ:VuJur.raLt,.rul\9}]u11141.J:VlJ1flU LUvt0{6tUyt:11-rLUvrt!nLzuUflrU LUdUUTiUUUUniU:rEJ{1Ur{a LTAULAUO

nrutliu6'tna'murav6'olt]nrJ:snrnl{u{Ju:suvtrartririoan'irar:rBri'uTnuodrrfiouflavyflrn{nnru"lu
4ud,

Lfi0uDu?1nilt0.iilnu
I

4i d, ,a ua d u t e
tfrotiJunr:rJfrr-Tonu:v ur'uun:vvr::uyrntyru'jr6'runr:{rnir rir,runislurqiororrin:

vlwloo-A
lnn:oteirufrotfiu ?\.fl. teddd uavufflttfirufirufir (auirfi m) v'r.n. bdbo do *o (a) olrinr:uiur:

rodud
drueiruarfiornvta 6ril:vnrn:1u.i'rurianr:fionruruavil:vrfiuruauzuul&'erurfr'olfiu rJ:vsi'rfl

.:urJ :v:l r ru ?,l. fi . tedbd :1 u a s 16 I o ili1 n fl n 1tJ r0 n at: uuu fr'r u rl :s nr nd

a {! TU nl fi L14Vr:',ru Lfl Uyr? fl U

rJ:vnrn ru iufi hd qunl1&'uri vr.rr. udbd

Zhdr
/ io
(u1uflvifi a:J1)

darodu
u"ru n0{n n1:u:141:a'tua 1ua uJ0{1\y La

t:a{
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 
ค าน า 

 
            ด๎วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29 (3) ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพั ฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้ง
ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห๎าวัน  
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว  และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข๎อ  30 (5) ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะก รรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นท ราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน  นับแตํวันที่ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลําว  และต๎องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  
โดยอยํางน๎อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             

  ดังนั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลําว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  จึงได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได๎จาก
การติดตามให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทราบ   คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  หวังเป็นอยํางยิ่งวําการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินแ ผนในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ และ ใช๎ประกอบการในการจัดท าแผนขององค์การบริหารสํวนต าบล เมืองพะไล  ในคราว
ตํอไป 
   
 
 
 
 
                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 
2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข๎อ 29 ได๎ก าหนดให๎มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน๎าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต๎อง
ด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได๎
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา ท๎องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศ
ไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวําเป็นกระบวนการส าคัญตํอการพัฒนาท๎องถิ่นเพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบํงชี้วําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง ผ ลจากกากรด าเนินงานเป็นไป
ตามเปูาหมายหรือไมํ และท าให๎ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได๎น าข๎อมูล
ดังกลําวไปปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาตํอไป 

 องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ได๎ด าเนินการติดตาและประ เมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านแหลํงน้ า 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร 

 ข๎อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
   1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเรํงดํวนของงาน / โครงการให๎ตรงกับความต๎องการ 
ของประชาชนอยํางแท๎จริง  โดยให๎ทุกภาคสํวนของสังคมก๎าวเดินไปข๎างหน๎าพร๎อมกันและไมํเน๎นด๎านใดด๎าน
หนึ่งเป็นการเฉพาะเน๎นให๎องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน  และเน๎นการมี
สํวนรํวมของประชาชนให๎มากที่สุด  สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎และรู๎เทําทันเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร๎พรมแดน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควร
กระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
   3. ควรเร่งรัดให้ด า เนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทุกโครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
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  4. ควรมีการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี สํงเสริมพัฒนากลุํม
อาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุํงสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร การด าเนินโครงการให๎ประชาชนรับทราบอยําง
ทั่วถึงด๎วยวิธีการตํางๆ ที่สมารถเข๎าถึงประชาชน ชุมชน ให๎ได๎รับข๎อมูลขําวสารมากที่สุด 
   6. ควรมีการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล และมีฐานข๎อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช๎ประกอบเป็นข๎อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของหมูํบ๎าน เพื่อน าไปสูํแนว
ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและสามารถแก๎ไขปัญหา
เป็นไปอยํางรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
      การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกัน  มีจุดหมายไมํ
เหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหาร พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎าง สมาชิกสภาขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท๎องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลจึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบล
เมืองพะไลหรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลตรวจสอบดูวํา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว๎หรือไม ํอยํางไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท๎องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ซึ่ งอาจเกิดจาก ผู๎บริหาร สมาชิกสภา ปลัด /รองปลัด ผู๎บริหาร
ระดับหัวหน๎าส านัก /ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิดความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่แวดล๎อมในสังคม
ภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ ไปเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ต๎องเรํงรีบด าเนิ นการและจะต๎องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอยํางสุขุมรอบค รอบ พยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุ ปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ ด าเนินการปรับปรุงให๎ดีขึ้น
ตั้งรับให๎มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎เสียใน องค์การบริหารสํวน
ต าบลเมืองพะไลให๎เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานตําง ๆ พร๎อมก ารปรับปรุงและเรํงรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ได๎อยําง
ดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมํุงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ววําสิ่งใด
ควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซึ่งจะชํวย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
 3. เพ่ือเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 5. เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู๎บริหารระดับ ส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ  เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกิดประโยชน์กับผู๎มีสํวนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนใน ต าบลเมือง
พะไลหรือสังคมสํวนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2548 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรร มการพัฒนาท๎องถิ่น
พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎า
วันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
โดยอยํางน๎อยปี หนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
  1) สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ ผู๎บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน  
2  คน  
  4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ ผู๎บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ต๎อง
ด าเนินการให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอ
ผู๎บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือด าเนินการตํอไป 

 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ได๎ก าหนดการแบํงข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเ มินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ๎าก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้นศึกษาวํา
ผู๎ใช๎ผล การน าผลไปใช๎ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยําง ไร มี
ข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ /หรือสังเกตแล๎วน าผลที่ได๎มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข๎อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละ เอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหลํงข๎อมูล เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือซึ่งสํวน
ใหญํจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการห รือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในชั้นนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไว๎ดีและได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิ มจนกวําจะได๎ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุป ระสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎ แตํละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  คํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน  โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได๎ตามความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2  และสํวนที่ 3  
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    2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ตํอผู๎บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือให๎ผู๎บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเสนอตํอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอยํางน๎อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หรือผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายตําง ๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย /สั่งการ เพื่อแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ ได๎ตามความเหมาะสมตํอ ผู๎บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล   

    3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มี
อ านาจหน๎าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ ผู๎บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือให๎ผู๎บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอตํอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยอยํางน๎อยปี หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ธันวาคม 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน ต าบลเมืองพะไล /
อบต.เมืองพะไล ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล รายงาน

ผล 

ผู๎บริหาร อบต. 
เมืองพะไล เสนอ 

สภา อบต. 
เมืองพะไล 

เสนอ  

ผู๎บริหาร อบต. 
เมืองพะไล 

คณะกรรมการพัฒนา
ของ อบต.เมืองพะไล 

ผู๎บริหาร อบต. 
เมืองพะไล 

เสนอ เสนอ 
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 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช๎เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎คิดสร๎าง
ไว๎เพ่ือใช๎ในการติดตามและประเมินผล  เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคํา และวิธีการ เป็นต๎น และ
หรือโดยการสร๎างเครื่อง มือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ได๎แกํ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต๎น   โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน๎าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบตําง ๆ  ที่ได๎ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช๎เพื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล อยํางน๎อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผําน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ภายใน เดือน  เมษายน และภายใน เดือน  ตุลาคม เพื่อให๎ ผู๎บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   1.2 ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต ) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  ประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี อยูํ
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและท่ีผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผํานมา 
  1.5 ประสิทธิภา พ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ซ่ึง
สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
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    ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต๎อง
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับต าบล เมืองพะไล  
และอาจรวมถึง อ าเภอบัวลายและจังหวัดนครราชสีมา ด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท๎องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได๎ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู๎รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเป็นข๎อมูลที่มีอยูํตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตําง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การทดสอบ
และการวัดโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร ) โครงการแขํงขันกีฬา
ประจ าปี (จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร) เป็นต๎น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเก่ียวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล๎ายๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง ไมํเครํงครัด
ในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต 
แบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ 
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ชีวิตรํวมกับ ประชาชาชนในหมูํบ๎านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนใน ต าบลเมืองพะไล /องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว๎เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ  มีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
คําเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวํางด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็นหัวข๎อได๎ 
ดังนี ้
 1. ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  
 2. ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ทุกจุด ตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด คุ๎มคําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประม าณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหาตําง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎ได๎รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรตําง  ๆ
 5. กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข๎อมูล
ให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายตําง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตา มอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการตําง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎  
 7. ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลแตํละคน แตํละส านัก/กอง/ฝุาย
ตําง ๆ มีความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวม ของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไลเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองพะไล/องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ .ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารสํวนต าบล      
เมืองพะไล  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา  อ าเภอบัวลาย  และแผน
ชุมชนต าบลเมืองพะไล 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาแหลํงน้ า 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      2) พันธกิจ  ประกอบด๎วย 
          พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
     พันธกิจที่ 2  สํงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม  
     พันธกิจที่ 3  สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     พันธกิจที่ 4  สํงเสริมสร๎างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     พันธกิจที่ 5  พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
     พันธกิจที่ 6  สํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคม 
 
   3) จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด๎วย 
          1. ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
      2. ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางมีมาตรฐาน 
       3. เกษตรกรมีความเข๎มแข็ง 
      4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      5. ประชาชนได๎รับการสํงเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การปูองกันและ
ควบคุมโรคอยํางทั่วถึง 
       6. ประชาชนได๎ใช๎เส๎นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
      7. ประชาชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ี
      8. สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬา  ประชาชนมีสุขภาพดี  
รํางกายแข็งแรง โดยการเลํนกีฬาออกก าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
      9. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
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     10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     11. สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติได๎รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
      12. ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได๎มาตรฐาน 
    4) แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย 
           แนวทางการพัฒนาที่ 1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริการสาธารณะ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      แนวทางการพัฒนาที่ 6 สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 9 กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ 10 สนับสนุนดา๎นโภชนาการ อาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวัน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 11 สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 12 สํงเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     แนวทางการพัฒนาที่ 13 การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและกลุํมองค์กร
ในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 14 สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬาและ
นันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 15 สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
      แนวทางการพัฒนาที่ 16 การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 17 สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 18 การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎าน
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่ 19 สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎าน
ศาสนา 
      แนวทางการพัฒนาที่ 20 สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ 21 เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการประชาชน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 22 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กร
ทุกภาคสํวนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
      แนวทางการพัฒนาที่ 23 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 
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      5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท๎องถิ่น (Vision) 
      “ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนา
อาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น” 

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
    1.2.1 แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
   ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท๎องถิ่น  ที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า 
ทํอระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูา
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

78 70,744,384.00 28 11,616,161.04 

2. การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํ
ประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

2 90,000.00 - - 

3. การพัฒนา
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

8 1,360,000.00 4 103,745.00 

4. การพัฒนา
แหลํงน้ า 

1. กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

20 21,090,300.00 1 118,000.00 

5. การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหาร
เสริมนมและอาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยําง
ยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและ
กลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัย
จากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํน
กีฬาและนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด และ
การบรรเทาสาธารณภัย 

60 16,753,620.00 21 9,925,820.42 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

5. การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิต (ตํอ) 

7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ให๎การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูง
อาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์
9. การสํงเสริม สนับสนุน 
บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

    

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การ
บริการประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให๎มีคุณภาพ 
คุณธรรม 
2.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาคสํวน
ในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน 

19 2,035,400.00 6 527,692.00 

รวม 187 112,073,704.00 60 22,291,418.46 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง) 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบตัวยู พร๎อมวางทํอระบายน้ า บ๎านพะไล 
ม.3 จากบ๎านนายสมหมาย ภักดีลุน - 
ทางเข๎าบ๎านนายจิตจวัตร หนูจิตต์ 

4,425.66 กองชําง 

รวม    1   โครงการ 4,425.66  
2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

- -  

รวม - -  
3. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

30,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการบริหารจัดการขยะบ๎านแดงน๎อย 
ม.2 

80,000.00 ส านักปลัด 

รวม    2   โครงการ 110,000.00  
4. การพัฒนาแหลํง
น้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. โครงการก าจัดผักตบชวา หรือวัชพืชใน
แหลํงน้ า 

10,000.00 ส านักปลัด 

  2. โครงการขุดลอกหนองน้ ากิน  
บ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 

0.00 กองชําง 

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

5. การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
3. สํงเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและกลุํมองค์กรใน
ชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬาและนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด 
และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 
9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

1.โครงการสืบสานประเพณีเข๎าพรรษา 
 

0.00 กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0.00 กองการศึกษาฯ 
3. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คําหนังสือเรียน) 

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คําอุปกรณ์การเรียน) 

 4,200.00  กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คําเครื่องแบบนักเรียน) 

6,300.00 กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน) 

9,030.00 กองการศึกษาฯ 

7. โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 94,400.00 ส านักปลัด 
8. โครงการปูองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ส านักปลัด 

9. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

0.00 ส านักปลัด 

10. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัด 

11. โครงการจัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ ายา
ตรวจปัสสาวะ 

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

  12. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเมืองพะไล 

40,000.00 ส านักปลัด 

  13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
(โรงเรียนผู๎สูงอาย)ุ 

0.00 ส านักปลัด 

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

6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา ข๎าราชการ 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง อบต. 
เมืองพะไล และผู๎น าชุมชน 

260,000.00 ส านักปลัด 

 2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กรทุกภาค
สํวนในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร 

2. โครงการสร๎างทัศนคติ และจิตส านึกที่ดี
งามในการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์ 

20,000.00 ส านักปลัด 

 3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 3. โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 0.00 ส านักปลัด 
รวม    3   โครงการ 280,000.00  
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  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง 
บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอ
ระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา 
และไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการ
สาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายจาก
วัดบ๎านพะไล ม.3 - บ๎าน นายสมบูรณ์ 
ฮาดเศษ 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
30 ม. หนา 0.15 ม. 

69,000.00 
 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎า
โรงพยาบาล 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว  195  ม. หนา 0.15 ม. 
 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว  106  ม. หนา 0.15 ม. 

469,000.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
307,000.00 

(776,000.00) 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 จากท่ีดินนาย
ไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว  96  ม. หนา 0.15 ม. 
 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว  110  ม. หนา 0.15 ม. 

278,000.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
318,000.00 

(596,000.00) 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

4. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎านแดงน๎อย ม.2 จากบ๎านนางกนก
ลักษณ์ แทบทาม ไปหนองถนนใหญ ํ

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
34 ม. หนา 0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม 
79,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
บ๎านหนองเรือ ม.7 จากบ๎านนางโสภา 
วิเศษดี - หนองโจกโหลก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3.5 ม.      
ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. 

64,000.00 ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

6. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ๎านนาง
ทองสา นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
44 ม. หนา 0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

 

ระบายน้ าได๎สะดวก
มากขึ้น 

ไมํมีน้ าทํวมขังในพื้นที่
เกษตรของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองแก ม.9 จากบ๎าน นายขุน หาริ
ตะวัน - สระน้ าหนองแก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
27 ม. หนา 0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม 
62,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

8. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝา
ผนัง ม.1 จากบ๎าน นางถวิล สีก าพี้ ถึงสี่
แยกบ๎านนางมณี สุวิหาร 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. 

231,000.00 ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

9. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ๎านฝาผนัง ม.
1 สายจากบ๎านนายประกาศิต ศรีโคตร - 
บ๎านนางสุดใจ ชัยสงค ์

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว๎าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.05 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
375,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 

10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน 
ฝาผนัง ม.1 รอบหนองน้ าใช๎บ๎านฝาผนัง 
สายหน๎าบ๎านนางทองค า ขิปปะเม 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
107 ม. หนา 0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม 
248,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองเรือ ม.7 สายรอบสระหนองโจก
โหลก 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
274,000.00 

 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

12. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองเรือ ม.7 สายจากบ๎านนายสมชัย 
มารศรี - หนองโจกโหลก 

ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 122 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

211,000.00 ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

13. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองแก ม.9 สายจากนานางเพ็ญ มณี
ยศ - สี่แยกไปหนองจาน 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 107 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
247,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

14. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ๎านพะไล ม.3 
จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - บ๎านนาง
ฝูาย เลิศมงคล 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว๎าง 4 เมตร ยาว 
136 เมตร หนา 0.05 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
198,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการพัฒนา 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  15. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
แดงน๎อย ม.2 สายบริเวณที่ดินนางสุ
พร แทนไธสง ไปท่ีนานางมนเทียร 
หงษ์ไธสง 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 96 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

277,900.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
318,000.00 

(595,900.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

16. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ประจ าหมูํบ๎านหลุบทํุม ม.4 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหลุบ
ทุํม ม.4 เพื่อด าเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ประจ าหมูํบ๎าน 

73,170.00 ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสารอยําง
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

17. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนิน
โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

47,574.34 ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

18. โครงการปรับปรุง/ตํอเติมระบบ
ประปาหอถังสูง บ๎านหนองแก ม.9 

ปรับปรุง/ตํอเติมระบบประปาหอถัง
สูง 

267,116.70 ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคอยํางท่ัวถึง 

ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคร๎อยละ 100 

19. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านเพ็ดน๎อย หมูํที่ 6 จากถนนสาย 
อบจ.นม.12205 ถึงถนนสาย
บ๎านเพ็ดน๎อย หนองแสง 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 96 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

277,900.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
318,000.00 

(595,900.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

20. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล ไป
บ๎านโนนเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

154,500.00 ประชาชนได๎รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล ไป
บ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 137 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
396,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

 
-19- 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก
บ๎านหนองเรือ ม.7 ไปบ๎านวังโพน 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 43 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
122,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

23. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน 
ฝาผนัง ม.1 ไปอํางเก็บน้ าวังขอนสัก 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
144,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

24. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
บริเวณรอบศูนย์ราชการบัวลาย 

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
243,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

25. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน บ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 

กํอสร๎างหอถังสูงแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
ติดตั้งระบบกรองน้ า พร๎อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ า 

จํายขาดเงินสะสม 
339,000.00 

ระบบประปามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และสํงน้ าได๎อยําง
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํ
น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 

26.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สาย 
นม.ถ.252-02 บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 – 
บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3,870,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

27.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎านเพ็ดน๎อย ม.6 สายบ๎านเพ็ดน๎อย 
– หนองแสง ต.บัวลาย  อ.บัวลาย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร ยาว 
460 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
848,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

28.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 ข๎างบ๎านนาย
สรวง นามสมบูรณ ์

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
390,000.00 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎ถนนส าหรับ
การสัญจรไปมา 

รวม 28  โครงการ  11,616,161.04   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริม
อาชีพให๎แกํประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

- - - - - 

รวม - - - -  
3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและ
รณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการปลูกหญ๎าแฝก
ตามโครงการพระราชด าร ิ
 

ปลูกหญ๎าแฝกจ านวน 1 แหํง 2,560.00 ทรัพยากรดินได๎รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู  

ร๎อยละ 80 ของหญ๎าแฝกท่ี
ปลูกเจริญเติบโต 

2. โครงการปลูกต๎นไม๎ใน
เขตต าบล 

ปลูกต๎นไม๎  จ านวน  123  
ต๎น 

4,305.00 หมูํบ๎าน/ชุมชน นําอยู ํ
รํมรื่น และสวยงาม 

ร๎อยละของพื้นทีส่ีเขียวในเขต
ต าบล 

3. โครงการบริหารจัดขยะ
มูลฝอย  

จัดกิจกรรมรณรงค์และจัด
ฝึกอบรมให๎ความรูก๎ารบริหาร
จัดขยะมูลฝอย ให๎แกํผู๎น า
ชุมชน อสม. และประชาชน 

16,880.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการลดและการ
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิด
และจัดท าระบบการเก็บและขน
ขยะมูลฝอยให๎มีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละของจ านวนครัวเรือนท่ี
มีการลดและการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

4. โครงการบริหารจัดการ
ขยะบ๎าน 
ฝาผนัง  ม.1 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน
ฝาผนัง ม.1 

80,000.00 การจัดการขยะภายในหมูํบ๎านฝา
ผนังมีประสิทธิภาพขึ้น มีการลด
และการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ 
แหลํงก าเนิด 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํ
น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 

รวม 4  โครงการ  103,745.00   
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. โครงการขุดลอกคลอง
บ๎านแดงน๎อย ม. 2 จาก
นานายจ านงค์    งามแก๎ม 
ไปหนองถนนใหญ ํ

ขุดลอกคลอง กว๎าง 9 ม. ยาว 
152 ม. ขุดลึก 2.50 ม. 
 

118,000.00 
 

แหลํงน้ ากักเก็บน้ าได๎มากข้ึน ร๎อยละของน้ าท่ีสามารถกัก
เก็บได๎เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 5 

รวม 1  โครงการ  118,000.00 118,000.00  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหาร
เสริมนมและอาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยําง
ยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชน
และกลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนัก
ถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและ
เลํนกีฬาและนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของ
ยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณ
ภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ให๎การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูง
อาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์
9. การสํงเสริม สนับสนุน 
บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา 

1. โครงการกํอสร๎างลาน 
คสล. บริเวณศาลาอเนก 
ประสงค์ บ๎านพะไล ม.3 

กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดหนา 0.10 ม. 
พื้นที่กํอสร๎าง 213 ตาราง
เมตร 

จํายขาดเงินสะสม 
97,000.00 

ประชาชนมีพื้นท่ีจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นทีไ่มํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

2. โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีบัวลาย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ าเภอบัวลาย 

50,000.00 งานของดีอ าเภอบัวลาย 
ได๎รับการสํงเสริมและเผยแพร ํ

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 80 

3. โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาภายในต าบล 

จัดการแขํงกีฬาประชาชนใน
เขต ต.เมืองพะไล 

100,000.00 ประชาชน/เยาวชนได๎แขํงขัน
กีฬาและเสริมสร๎างความ
สามัคค ี

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการ
จัดการแขํงขันกีฬา 

4. โครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ 12,170.00 เด็กกล๎าคิด กล๎าท า กล๎า
แสดงออกในสิ่งท่ีถูกต๎องและ
สร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางพํอแมํ ผู๎ปกครอง 

ร๎อยละของเด็กท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรม/โครงการ 

5. โครงการสนับหนุน
คําใช๎จํายการบริหารสถาน
การศึกษา (วัสดุการศึกษา) 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

23,800.00 ศพด. มีสื่อการเรียน การสอน 
วัสดุการศึกษาและอื่นๆ 

ร๎อยละของจ านวนสื่อการ
เรียนการสอนตํอจ านวน
เด็กเล็ก 

6. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) แกํเด็กนักเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน  ร.ร.บ๎าน
แดงน๎อย  ร.ร.บ๎านฝาผนัง  
ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 

487,037.42 นักเรียนทุกคนได๎รับประทาน
อาหารเสริม (นม) อยํางทั่วถึง
และมีสุขภาพรํางกายที่ด ี

ร๎อยละของเด็กนักเรียนที่
ได๎รับประทานอาหารเสริม 
(นม) 

7. โครงการสนับหนุน
คําใช๎จํายการบริหารสถาน
การศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

จ๎างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
พะไล 

73,800.00 เด็กนักเรียนได๎รับประทานอา
กลางวันอยํางทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน ร๎อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 11. สํงเสริม 
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ๎านแดงน๎อย ร.ร.บ๎านฝา
ผนัง ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

857,140.00 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหาร
กลางวันอยํางทั่วถึง 

จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ร๎อยละ 100 

9. โครงการสํงเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

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

62,630.00 ประชาชนได๎รับการบริการในด๎านการ
ควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก  

ร๎อยละของจ านวนครัวเรือน
เปูาหมายที่ได๎รับบริการ 

10. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าฯ 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองพะไล หมูํที่ 1-9 

20,860.00 สุนัขและแมวได๎รับการฉีดวัคซีนครบทุก
ตัว 

จ านวนสุนัขและแมวได๎รับ
การฉีดวัคซีน ร๎อยละ 100 

11. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

ส ารวจสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองพะไล 

4,311.00 สุนัขและแมวได๎ขึ้นทะเบียนครบทุกตัว จ านวนสุนัขและแมวได๎รับ
การขึ้นทะเบียนครบทุกตัว 

12. โครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

จํายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน   ม.1 - ม.9 

180,000.00 ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการควบคุมปูองกันโรคและการดูแล
สุขภาพด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ในการ
ควบคุมปูองกันโรคและการ
ดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 70 

13. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ  

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน  2 จุด 

8,215.00 จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาลปีใหมํ
ลดลง 

ร๎อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด๎านจราจรลดลง 

14. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารสํวนต าบลเมืองพะไล 

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.เมืองพะไล 
จ านวน 54  คน 

63,642.00 ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน๎าท่ี
ชํวยเหลือเจ๎าพนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
ได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นระบบ และ
มีมาตรฐานเดียวกัน 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 70 
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ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  15. โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล
เมืองพะไล 

จํายเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 สตรีต าบลเมืองพะไลได๎รับ
การพัฒนาและมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

16. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหมํ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให๎แกคํณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก ข๎าราชการ พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง อบต.เมืองพะไล 
เกษตรกร และประชาชนต าบลเมืองพะไล 

349,915.00 ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจเพิ่มขึ้นและ
สามารถน ามาพัฒนากลุํม
อาชีพได๎ 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมผําน
การประเมินร๎อยละ 80 

17. โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ การท ายาหมํอง ยา
นวดจากสมุนไพรให๎แกํสตรี แมํบ๎าน และ
ประชาชนท่ัวไปต าบลเมืองพะไล 

20,000.00 ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเสริมได ๎

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

18. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านสาธารณสุขท่ีดีและ
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงของ
ประชาชน 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

19. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ ผู๎สูงอายุต าบลเมืองพะไล 5,553,900.00 ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎สูงอายุได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

20. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ ผู๎พิการต าบลเมืองพะไล 1,770,400.00 ผู๎พิการมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพทุก
คน 

21. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย
เอดส ์

ผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมืองพะไล 61,000.00 ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับการ    
ยังชีพ 

ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

รวม 21  โครงการ  9,925,820.42   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1 . เสริมสร๎างระบบการ
ท างาน การบริการประชาชน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาค
สํวนในการพัฒนาทาง
การเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการติดตั้งเหล็กดัด
หน๎าตําง พร๎อมประตูเหล็กม๎วน
ที่ท าการ อบต.เมืองพะไล  

ติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง 
ประตูเหล็กม๎วน ที่ท าการ 
อบต.เมืองพะไล 

135,000.00 ที่ท าการ อบต.เมืองพะไลมี
ความปลอดภัยขึ้น 

ติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง และ
ประตูเหล็กม๎วนครบ ทุกบาน 

2. โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
ข๎าราชการ 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง อบต.เมือง
พะไล 

19,022.00 ผู๎บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร 
ปฏิบัติหน๎าท่ีตามหลักธรรมาภิ
บาล สุจริต โปรํงใส 

ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายผําน
เกณฑ์การประเมินไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ 80 

3. โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

จัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและ
คูหาเลือกตั้ง 

81,270.00 จัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหา
เลือกตั้ง 

จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิการ
เลือกตั้งไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 

4. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ  

อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัว
ลาย 

30,000.00 ประชาชนได๎รํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และ  พระบรม
วงศานุวงศ์ 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการไมํน๎อยร๎อยละ 80 

5. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
พื้นที่ ม.1 -   ม.9 ต าบล
เมืองพะไล 

254,600.00 มีระบบการจัดเก็บภาษีที่
ถูกต๎องและเป็นธรรม 

ร๎อยละของข๎อมูลมีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

6. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ ออกหนํวยบริการเคลื่อนที่ 
ณ บ๎านหลุบทํุม ม.4 

7,800.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการ
บริการและการอ านวย 
ความสะดวกด๎านตํางๆ 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมํน๎อย ร๎อยละ 80 

รวม 6  โครงการ  527,692.00   

รวมทั้งสิ้น     60  โครงการ  22,291,418.46   
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สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1 4,425.66 28 11,616,161.04 
2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ - - - - 
3. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 2 110,000.00 4 103,745.00 
4. การพัฒนาแหลํงน้ า 2 10,000.00 1 118,000.00 
5. การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 14 198,130.00 21 9,925820.42 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 3 280,000.00 6 527,692.00 

รวม 22 602,555.66 60 22,291,418.46 
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  1.4 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง 
บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอ
ระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา 
และไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายจากวัดบ๎านพะไล ม.3 
- บ๎าน นายสมบูรณ์ ฮาดเศษ 

69,000.00 
 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง 
ม. 5 สายหน๎าโรงพยาบาล 

469,000.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
307,000.00 

(776,000.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านโนนสะอาด  
ม. 8 จากท่ีดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

278,000.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
318,000.00 

(596,000.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

4. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎านแดงน๎อย 
ม.2 จากบ๎านนางกนกลักษณ์ แทบทาม ไปหนองถนนใหญ ํ

จํายขาดเงินสะสม 
79,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในบ๎านหนองเรือ ม.7 
จากบ๎านนางโสภา วิเศษดี - หนองโจกโหลก 

64,000.00 ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

6. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎านสระน้ า
เที่ยง ม.5 จากบ๎านนางทองสา นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ระบายน้ าได๎สะดวกมากขึ้น ไมํมีน้ าทํวมขังในพื้นที่เกษตรของ
ประชาชน 

7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองแก ม.9 จาก
บ๎าน นายขุน หาริตะวัน - สระน้ าหนองแก 

จํายขาดเงินสะสม 
62,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

8. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝาผนัง ม.1 จากบ๎าน 
นางถวิล สีก าพี้ ถึงสี่แยกบ๎านนางมณี สุวิหาร 

231,000.00 ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  9. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบ๎านฝาผนัง ม.1 สายจากบ๎านนายประกาศิต 
ศรีโคตร - บ๎านนางสุดใจ ชัยสงค ์

จํายขาดเงินสะสม 
375,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
60 

10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน 
ฝาผนัง ม.1 รอบหนองน้ าใช๎บ๎านฝาผนัง สายหน๎าบ๎านนาง
ทองค า ขิปปะเม 

จํายขาดเงินสะสม 
248,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองเรือ ม.7 สาย
รอบสระหนองโจกโหลก 

จํายขาดเงินสะสม 
274,000.00 

 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

12. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองเรือ ม.7 สาย
จากบ๎านนายสมชัย มารศรี - หนองโจกโหลก 

211,000.00 ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

13. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองแก ม.9 สาย
จากนานางเพ็ญ มณียศ - สี่แยกไปหนองจาน 

จํายขาดเงินสะสม 
247,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

14. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - 
บ๎านนางฝูาย เลิศมงคล 

จํายขาดเงินสะสม 
198,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

15. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดงน๎อย ม.2 สาย
บริเวณที่ดินนางสุพร แทนไธสง ไปท่ีนานางมนเทียร หงษ์
ไธสง 

277,900.00 
 

จํายขาดเงินสะสม 
318,000.00 

(595,900.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎ใช๎ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

16. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน
หลุบทํุม ม.4 

73,170.00 ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

17. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 

47,574.34 ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  18. โครงการปรับปรุง/ตํอเติมระบบประปาหอถังสูง บ๎าน
หนองแก ม.9 

267,116.70 ประชาชนมีน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคอยํางท่ัวถึง 

ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค บริโภคร๎อยละ 
100 

19. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย หมูํที่ 6 
จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ๎านเพ็ดน๎อย 
หนองแสง 

277,900.00 
จํายขาดเงินสะสม 

318,000.00 
(595,900.00) 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

20. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.
เมืองพะไล ไปบ๎านโนนเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา 

154,500.00 ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.
เมืองพะไล ไปบ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

จํายขาดเงินสะสม 
396,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านหนองเรือ ม.7 
ไปบ๎านวังโพน 

จํายขาดเงินสะสม 
122,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  23. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน 
ฝาผนัง ม.1 ไปอํางเก็บน้ าวังขอนสัก 

จํายขาดเงินสะสม 
144,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  24. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บริเวณรอบศูนย์ราชการ
บัวลาย 

จํายขาดเงินสะสม 
243,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  25. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน บ๎านสระน้ า
เที่ยง ม.5 

จํายขาดเงินสะสม 
339,000.00 

ระบบประปามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและสํงน้ าได๎อยํางทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 

  26.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สาย นม.ถ.252-02 
บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 – บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3,870,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  27.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎านเพ็ดน๎อย 
ม.6 สายบ๎านเพ็ดน๎อย – หนองแสง ต.บัวลาย  อ.บัวลาย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
848,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

  28.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านฝาผนัง 
หมูํที่ 1 ข๎างบ๎านนายสรวง นามสมบูรณ ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
390,000.00 

ประชาชนได๎รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎
ถนนส าหรับการสัญจรไปมา 

รวม 28  โครงการ 11,616,161.04   
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2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริม
อาชีพให๎แกํประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํม
อาชีพ 

- - - - 

รวม - - -  
3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและ
รณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการปลูกหญ๎าแฝกตามโครงการ
พระราชด าร ิ

2,560.00 ทรัพยากรดินได๎รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู  

ร๎อยละ 80 ของหญ๎าแฝกท่ีปลูก
เจริญเติบโต 

2. โครงการปลูกต๎นไม๎ในเขตต าบล 4,305.00 หมูํบ๎าน/ชุมชน นําอยู ํ
รํมรื่น และสวยงาม 

ร๎อยละของพื้นทีส่ีเขียวในเขตต าบล 

3. โครงการบริหารจัดขยะมูลฝอย  16,880.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิดและ
จัดท าระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอย
ให๎มีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมีการ
ลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย 

4. โครงการบริหารจัดการขยะบ๎าน 
ฝาผนัง  ม.1 

80,000.00 การจัดการขยะภายในหมูํบ๎านฝาผนังมี
ประสิทธิภาพขึ้น มีการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิด 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
60 

รวม 4  โครงการ 103,745.00   
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํง
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 

1. โครงการขุดลอกคลองบ๎านแดงน๎อย ม. 2 
จากนานายจ านง  งามแก๎ม ไปหนองถนนใหญ ํ

118,000.00 
 

แหลํงน้ ากักเก็บน้ าได๎มากข้ึน ร๎อยละของน้ าท่ีสามารถกักเก็บได๎
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 5 

รวม 1  โครงการ 118,000.00 118,000.00  
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5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริม
นมและอาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและ
กลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจาก
โรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬา
และนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด และการ
บรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การ
สงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ 
และผู๎ปุวยเอดส ์
9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา 

1. โครงการกํอสร๎างลาน คสล. บริเวณ
ศาลาอเนก ประสงค์ บ๎านพะไล ม.3 

จํายขาดเงินสะสม 
97,000.00 

ประชาชนมีพื้นท่ีจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นทีไ่มํน๎อยกวําร๎อย
ละ 80 

2. โครงการจัดงานประเพณีของดีบัว
ลาย 

50,000.00 งานของดีอ าเภอบัวลาย 
ได๎รับการสํงเสริมและเผยแพร ํ

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. โครงการจัดการแขํงขันกีฬาภายใน
ต าบล 

100,000.00 ประชาชน/เยาวชนได๎แขํงขันกีฬาและ
เสริมสร๎างความสามัคค ี

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการจัดการ
แขํงขันกีฬา 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ 12,170.00 เด็กกล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต๎องและสร๎างความสัมพันธ์อัน
ดีระหวํางพํอแมํ ผู๎ปกครอง 

ร๎อยละของเด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม/
โครงการ 

5. โครงการสนับหนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) 

23,800.00 ศพด. มีสื่อการเรียน การสอน วัสดุ
การศึกษาและอื่นๆ 

ร๎อยละของจ านวนสื่อการเรียน
การสอนตํอจ านวนเด็กเล็ก 

6. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกํ
เด็กนักเรียน 

487,037.42 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหาร
เสริม (นม) อยํางทั่วถึงและมีสุขภาพ
รํางกายที่ด ี

ร๎อยละของเด็กนักเรียนที่ได๎รับ
ประทานอาหารเสริม (นม) 

7. โครงการสนับหนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) 

73,800.00 เด็กนักเรียนได๎รับประทานอากลางวัน
อยํางทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได๎รับประทานอาหาร
กลางวัน ร๎อยละ 100 
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 11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

857,140.00 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหาร
กลางวันอยํางทั่วถึง 

จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน ร๎อยละ 100 

9. โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

62,630.00 ประชาชนได๎รับการบริการในด๎าน
การควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

ร๎อยละของจ านวนครัวเรือน
เปูาหมายที่ได๎รับบริการ 

10. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎าฯ 

20,860.00 สุนัขและแมวได๎รับการฉีดวัคซีนครบ
ทุกตัว 

จ านวนสุนัขและแมวได๎รับการฉีด
วัคซีน ร๎อยละ 100 

11. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

4,311.00 สุนัขและแมวได๎ขึ้นทะเบียนครบทุก
ตัว 

จ านวนสุนัขและแมวได๎รับการขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

12. โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 180,000.00 ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการควบคุมปูองกันโรคและ
การดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในการควบคุมปูองกัน
โรคและการดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 70 

13. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ  

8,215.00 จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาลปีใหมํ
ลดลง 

ร๎อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ด๎านจราจรลดลง 

14. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารสํวน
ต าบลเมืองพะไล 

63,642.00 ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีชํวยเหลือเจ๎าพนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่เกิดเหตุได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 70 
 

  15. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 สตรีต าบลเมืองพะไลได๎รับการ
พัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละความพึงของผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
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  16. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

349,915.00 ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจเพิ่มขึ้นและสามารถน ามาพัฒนา
กลุํมอาชีพได ๎

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมผํานการ
ประเมินร๎อยละ 80 

17. โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง 20,000.00 ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถน าไปประกอบ
อาชีพเสริมได ๎

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

18. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการบริการด๎าน
สาธารณสุขท่ีดีและทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงของประชาชน 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

19. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ 5,553,900.00 ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎สูงอายุได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
20. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 1,770,400.00 ผู๎พิการมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
21. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ 61,000.00 ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 

รวม 21  โครงการ 9,925,820.42   
6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การ
บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
และองค์กรทุกภาคสํวนในการพัฒนาทาง
การเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง พร๎อม
ประตูเหล็กม๎วนท่ีท าการ อบต.เมืองพะไล  

135,000.00 ที่ท าการ อบต.เมืองพะไลมีความ
ปลอดภัยขึ้น 

ติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง และประตู
เหล็กม๎วนครบ ทุกบาน 

2. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 19,022.00 ผู๎บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต 
โปรํงใส 

ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายผําน
เกณฑ์การประเมินไมํต่ ากวํา ร๎อย
ละ 80 

3. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 81,270.00 จัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิการเลือกตั้งไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50 

  4. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ  

30,000.00 ประชาชนได๎รํวมแสดงความจงรักภักดี
ตํอสถาบันพระมหากษัตริย ์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวม 
โครงการไมํน๎อยร๎อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  5. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

254,600.00 มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ถูกต๎องและ
เป็นธรรม 

ร๎อยละของข๎อมูลมีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

6. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 7,800.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการบริการ
และการอ านวยความสะดวกด๎าน
ตํางๆ 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมํน๎อย ร๎อยละ 80 

รวม 6  โครงการ 527,692.00   

รวมทั้งสิ้น     60  โครงการ 22,291,418.46   
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2563 
    1.5.1 เชิงปริมาณ 
    ๑. งาน / โครงการสํวนใหญํจะกระจุกตัวใน  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิต และด๎านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
      2. การน าปัญหาความต๎องการ ของชุมชนไปบรรจุไว๎ในแผนพัฒนามีจ า นวนมาก แตํ
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
    3. ไมํสามารถด าเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับอนุมัติงบประมาณ 
    4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ไมํมีการกระจายของ
โครงการและงบประมาณในแตํละยุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องใกล๎เคียงกัน  
    1.5.2 เชิงคุณภาพ 
     ๑. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไมํสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
     2. ระยะเวลาการด า เนินการ  (การจัดสรรงบประมาณ ) ไมํสอดคล๎องกับปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที ่   
     3. การด าเนินโครงการยังไมํเป็นไปตามเปูาหมายตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
     4. ไมํมีการด าเนินโครงการครบทุกยุทธศาสตร์  
  1.5.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
    1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเรํงดํวนของงาน / โครงการให๎ตรงกับความ
ต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง โดยให๎ทุกภาคสํวนของสังคมก๎าวเดินไปข๎างหน๎าพร๎อมกันและไมํเน๎นด๎านใด
ด๎านหนึ่งเป็นการเฉพาะเน๎นให๎องค์กรการจัดท า แผนค านึงถึงปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน  และเน๎น
การมีสํวนรํวมของประชาชนให๎มากที่สุด  สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎และรู๎เทําทันเทคโนโลยี
และความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร๎พรมแดน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควร
กระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
   3. ควรเร่งรัดให้ด า เนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทุกโครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
  4. ควรมีการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี สํงเสริม พัฒนากลุํม
อาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุํงสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร การด าเนินโครงการให๎ประชาชนรับทราบอยําง
ทั่วถึงด๎วยวิธีการตํางๆ ที่สมารถเข๎าถึงประชาชน ชุมชน ให๎ได๎รับข๎อมูลขําวสารมากที่สุด 
   6. ควรมีการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล และมีฐานข๎อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช๎ประกอบเป็นข๎อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของหมูํบ๎าน เพื่อน าไปสูํแนว
ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและสามารถแก๎ไขปัญหา
เป็นไปอยํางรวดเร็ว 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  มี
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให๎ด าเนินการในเรื่อง การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการ
คมนาคมขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล๎องกันกับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 
และจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา  ตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ  ซ่ึงองค์การบริหารสํวน
ต าบลเมืองพะไล  ได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  สอดคล๎องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด๎านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  ซ่ึงให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับ
โครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของ
สาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร๎อมทั้งวางรากฐาน การพัฒนาทุน
มนุษย์ องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ งของสาขาการผลิตและ
บริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ  ซึ่งสอดคล๎อง กัน กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  ตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ  
ซ่ึงองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  ได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  
สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน สิ่งแวดล๎อม ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ด๎านการ สร๎างการเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตร ตํอ
สิ่งแวดล๎อม  สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์
ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  ซ่ึงมุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงร๎อยละ ๒๐ ตามเปูาหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  ซึ่งสอดคล๎อง กันกับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา  เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม  ตามยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน ซ่ึงองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล          
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ได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงน้ า  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ ด๎านการ สร๎างการ เติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตร ตํอ
สิ่งแวดล๎อม  สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์
ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  ซ่ึงมุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงขอ งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็น
ธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือ นกระจกลงร๎อยละ ๒๐ ตามเปูาหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  ซึ่งสอดคล๎อง กันกับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา  เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม  ตามยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน  ซ่ึงองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  ได๎
ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงน้ า 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาส ตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพคน  สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ซ่ึงมุํงพัฒนาคนทุกชํวงวัยเพ่ือให๎คนไทย เป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอ
สังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพ่ือสร๎างสุขภาวะที่ดี การ
สร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล๎องกันกับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลําง 1 และจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา  เพ่ือพัฒนาสังคมให๎เป็น เมืองนําอยูํ  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ  ซ่ึงองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  ได๎ก าหนดให๎
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่ง
ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล 
มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์
ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให๎การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรํงใส มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวนรํวม มีการก ระจาย
อ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งสอดคล๎องกัลป์กับยุทธศาสตร์ กลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา เพ่ือให๎
หนํวยงาน 
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ภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซ่ึงองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวน บริหาร
สํวนต าบลเมืองพะไล  สอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริการ 

  2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงน้ า 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
  3. เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    1) ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
     2) ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางมีมาตรฐาน 
      3) เกษตรกรมีความเข๎มแข็ง 
     4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     5) ประชาชนได๎รับการสํงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุม   
           โรคอยํางทั่วถึง 
      6) ประชาชนได๎ใช๎เส๎นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
     7) ประชาชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
     8) สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬา  ประชาชนมีสุขภาพดี รํางกาย   
          แข็งแรง โดยการเลํนกีฬาออกก าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
     9) การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
     10) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     11) สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติได๎รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
     12) ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได๎มาตรฐาน 
  4. ตัวช้ีวัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนการกํอสร๎างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
    2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
    3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการสาธารณะ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ 
    2. จ านวนประชาชนได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. มีการรวมกลุํมอาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวช้ีวัด 
   1. ปลูกต๎นไม๎ปีละอยํางน๎อย  1,000  ต๎น 
     2. จ านวนประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
    ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนการกํอสร๎าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้ า บํอน้ า สระน้ า อํางเก็บน้ า    
          สาธารณะ และ คูคลองระบายน้ า 
    2. จ านวนการกํอสร๎างฝายกักเก็บน้ า 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตัวชี้วัด 
    1. นักเรียนได๎รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมการศึกษา 
    3. จ านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนและกลุํมองค์กร 
   4. ประชาชนมีอุปกรณ์การเลํนกีฬาและเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
   5. จ านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนได๎รับการชํวยเหลือด๎านสาธารณภัยทุกคน 
    7. จ านวนกิจกรรมด๎านศาสนาที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 
   8. จ านวนผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับการสงเคราะห์   
          ชํวยเหลือทุกคน 
    9. จ านวนกิจกรรมที่สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ี   
          ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร๎อยละของบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
   2. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการ 
   5. ค่าเป้าหมายองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ค่าเป้าหมาย 
   1. กํอสร๎าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า ให๎ได๎ 50 %  ภายใน  5  ปี 
    2. ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ ครบทุกหมูํบ๎าน  
   3. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ค่าเป้าหมาย 
    1. ประชาชนที่ได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ จ านวน 250 คน ภายใน   
            ระยะเวลา 5 ปี 
    2. ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 500  
          คน ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   3. ประชาชนมีการรํวมกลุํมประกอบอาชีพครบทุกหมูํบ๎าน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ค่าเป้าหมาย 
    1. ปลูกต๎นไม๎จ านวน  5,000 ต๎น ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   2. ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมมากขึ้นร๎อยละ  5  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
    ค่าเป้าหมาย 
    1. การกํอสร๎าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้ า บํอน้ า สระน้ า อํางเก็บน้ าสาธารณะ และ     
          คูคลองระบายน้ า ให๎ได๎ร๎อยละ 10  
    2. กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าให๎ครบทุกล าห๎วย ภายในระยะเวลา  5  ปี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ค่าเป้าหมาย 
   1. นักเรียนได๎รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. ประชาชนได๎รับการศึกษาตํอร๎อยละ 75 
   3. จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนและกลุํมองค์กร อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
   4. ประชาชนทุกหมูํบ๎านมีอุปกรณ์การเลํนกีฬาและเข๎ารํวมการแขํงขันครบทุก   
          หมูํบ๎าน 
   5. จ านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได๎รับการชํวยเหลือทุกคน 
   7. จัดกิจกรรมด๎านศาสนาให๎ได๎ เดือนละ 1 ครั้ง 
    8. ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับการสงเคราะห์ชํวยเหลือทุก   
          คน 
   9. จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีเข๎าพรรษา    
         ทุกปี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ค่าเป้าหมาย 
   1. บุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ร๎อยละ 85 
    2. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการสาธารณะไมํน๎อยกวําร๎อย 80 
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   6. กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมในหมูํบ๎าน 
2. ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมในหมูํบ๎าน 
3. พัฒนาทํอลอดเหลี่ยมในหมูํบ๎าน 
4. พัฒนาคูระบายน้ าในหมูํบ๎าน 
5. พัฒนาไฟฟูาสาธารณะในต าบล 
6. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในหมูํบ๎าน 

2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 1. สํงเสริมสนับสนุนระบวนการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
2. จัดสํงเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได๎ให๎แกํกลุํมสตรี 
3. จัดกลุํมสตรีศึกษาดูงานกลุํมอาชีพตํางๆ 
4. จัดฝึกอบรมให๎แกํประขาชน 
5. พัฒนาเพิ่มศักยภาพเครือขํายวิสาหกิจชุมชน 
6. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  (OTOP) ต าบลเมืองพะไล 

3. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 1. จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให๎ความรู๎เครือขํายเฝูาระวังและ
ปูองกันไฟปุา  
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู๎บริหาร สมาชิกสภา  และ
พนักงาน อบต. รํวมกันปลูกต๎นไม๎ 
3. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให๎อุดมสมบูรณ์ 

4. การพัฒนาแหลํงน้ า 1. พัฒนาสระน้ า/แหลํงน้ าสาธารณะในหมูํบ๎าน 
2. ขุดลอกคลอง/ล าห๎วย/หนอง/บึง ภายในต าบล 
3. กํอสร๎างฝูายชะลอน้ าในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สํงเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการสาธารณสุข 
3. สํงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
4. สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
5. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ตํอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
6. สํงเสริมและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

6. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 1. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กรทุกภาคสํวน 
2. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให๎มีคุณภาพ คุณธรรม และทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง 
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    7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
     2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
   3. การบริการสาธารณะ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
   2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
          สิ่งแวดล๎อม 
    2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
    2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
   3. สํงเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและกลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจาก   
          โรคตําง ๆ 
   5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬาและนันทนาการ 
   6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลด   
          การแพรํระบายของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
    7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมน 
    8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ    
          และผู๎ปุวยเอดส์ 
   9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
                 จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
    11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
 
 



-43- 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
          ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
    2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กรทุกภาคสํวนในการพัฒนาทาง 
          การเมือง และการบริหาร 
    3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 

  2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           (1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
      การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแตํปี 
2558 เป็นต๎นมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอยํางตํอเนื่อง ถึงแม๎วํา GDP จะเติบโตเพิ่มข้ึนแตํก็สวนทางกับ
อัตราเงินเฟูอที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแขํงขันกันมากขึ้น อีกทั้ง
ประเทศไทยโดนตัดสิทธิพิเศษทางด๎านภาษี ซึ่งสํงผลกระทบตํอการสํงสินค๎าออกไปตํางประเทศเพราะมีต๎นทุนที่
สูงขึ้น การเข๎ามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใต๎ยังต๎องพ่ึงพา
ยางพาราเป็นหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พ่ึงพาข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง เป็ นหลัก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตํปี 2558 เป็นต๎นมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอยําง ตํอเนื่อง ถึงแม๎วํา GDP จะเติบโตเพิ่มข้ึนแตํก็
สวนทางกับอัตราเงินเฟูอที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแขํงขันกันมากขึ้น 
อีกท้ังประเทศไทยโดนตัดสิทธิพิเศษ ทางด๎านภาษี ซึ่งสํงผลกระทบตํอการสํงสินค๎าออกไปตํางประเทศเพราะมี
ต๎นทุนที่สูงขึ้น การเข๎ามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพ่ึงพาข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง เป็นหลัก  การที่ราคา ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง ลดลง 
สํงผลกระทบอยํางมากตํอประชากรในพ้ืนที่ ท า ให๎มีรายได๎น๎อยลงไมํพอกับรายจําย ประชาชนจึงใช๎ จํายเงิน
น๎อยลง ท า ให๎การหมุนเวียนของเงินในระบบฝืด กระทบตํอธุรกิจอ่ืนๆเป็นวงกว๎าง องค์การบริหารสํวนต าบล
เมืองพะไล   ใน ฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ ด าเนินการใช๎จํายงบประมาณภาครัฐลงภายในพ้ืนที่ โดย
การจัด โครงการ /กิจกรรมตํางๆเพ่ือกระตุ๎นเศรษฐกิจ   สํงเสริมการด า เนินโครงการ/กิจกรรม สํงเสริมการรํวม
กลุํมประกอบอาชีพ อีกทั้งสํงเสริมให๎ประชาชนได๎น าแนวทางการท าเกษตรทฤษฎีใหมํ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินชีวิต 
         (2) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
       ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยํางรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น การ
ติดตํอสื่อสาร ตํางๆระหวํางบุคคลจึงใช๎สมาร์ทโฟนมากกวําการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึง
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคม ปัจเจกหรือเป็นสํวนตัวเพ่ิมมากข้ึน ขาดการปฏิสัมพันธ์และการท า กิจกรรมรํวมกัน วิถี
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เป็นปัจจัยส า คัญท่ีสํงผลตํอการด า รง
ชีวิตประจ า วัน ทัศนคติและ คํานิยมที่แตกตํางกันไป ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่มุํงเฉพาะเรื่องสํวนตัว
มากกวําสํวนรวม กร ะบวนการ เรียนรู๎ตํางๆ ซึ่งสามารถเรียนรู๎และค๎นคว๎าได๎ด๎วยตนเองนอกจากการอยูํใน
ห๎องเรียน อีกทั้งการพัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขที่ทันสมัย สะดวก และครอบคลุมท า ให๎ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี มีอายุยืนจึงท า ให๎ประชากรวัย สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนและมีสัดสํวนที่สูงเมื่อเทียบ กับจ านวนประชากร
ทั้งหมดภายในประเทศ ในสํวน ผู๎สูงอายุในเขตองค์การบริหารสวนต าบลเมืองพะไล  มีจ านวน  664  รายที่มา
ขึ้นทะเบียน สํวนประชากรกลุํมวัยเรียนได๎รับการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก า หนดและมีการย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด
เพ่ิมมากข้ึน เชํนเดียวกับประชากร กลุํมท างานที่มีการย๎ายไปท างานตํางพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
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          (3) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 
      ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล มีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
3  แหํง เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส ระดับ ม .1 – ม.3 จ านวน  1  แหํง การศึกษา
พบวํา จ านวนเด็กในสถานศึกษามีจ านวนน๎อยลง ผู๎ปกครองสํงบุตรหลานไปเรียนในพื้นที่อ าเภอข๎างเคียงและ
ตํางจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาท าให๎เด็กมีจ านวนน๎อยลง 
          (4) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
      การใช๎ที่ดินสํวนใหญํเป็นเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร และ
รองลงมาคือเพ่ืออยูํอาศัย สถานศึกษา สํวนราชการและพาณิชย์ 
         (5) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทศโนโลยี 
     เทคโนโลยีทันสมัยท าให๎การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงาน
ตํางๆ และให๎บริการข๎อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          (6) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะ เป็นอุณหภูมิที่สูงข้ึนและลดต่ า อย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัย
แล้งที่ยาวนาน ส่งผลซ้ า เติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศยังเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุท า ให้เกิด ปัญหาโลกร้อน  ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ตามมา อีกท้ังผลกระทบจาก ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ด้า นสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์ และดูแลป่าไม่อย่างต่อเนื่อง และ ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ทุกปี  ตลอดจนการ
บริหารงานในองค์กรให้มีการประหยัดพลังงาน 
 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

๑. ด๎านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู๎ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไมํพร๎อมด๎านอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
    ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต๎นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ า 

- สํงเสริมให๎มีการวางแผน ประกอบอาชีพและแผนการใช๎
จํายเงิน สํงเสริมให๎ประชาชนพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร๎างสรรค ์
- ประชาชนบางสํวนขาดการรวมกลุํมในการประกอบอาชีพท่ี
มีความเข๎มแข็ง 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง สํงเสริม
การวมกลุํม โดยการให๎ความรู๎ การบริหารจัดการและการ
จัดหาตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑ ์
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

๒. ด๎านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม 
   ๒) ความรํวมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพรํระบาดของยาเสพติด 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท างานต๎องไปท างานตํางถ่ินมาก
ขึ้น ท าให๎ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล๎ชิด
กันเนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ยาเสพติดระบาด
แตํชุมชนไมํกล๎าให๎ข๎อมูล 

๓. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   ๑) เส๎นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟูา 
   3) ระบบประปา 

- ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต .พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ติดตํอกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต๎องการและ
ความรุนแรงของปัญหาในพ้ืนท่ี 
- จัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชน  เพื่อให๎ได๎รับความ
สะดวก และปลอดภัยในการสัญจร โดยจัดหา และซํอมแซม
ปรับปรุงให๎สามารถใช๎งานได๎ 
- ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางให๎ครอบคลุม เพื่อลดปัญหาความไมํ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔. ด๎านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดตํอตํางๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด๎านสาธารณสุขมูลฐาน 

- ปัญหาลดลง โดย อบต .ท าการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎
ประชาชนให๎ตื่นตัวตํอการปูองกันโรคและในปัจจุบัน
ประชาชนได๎ให๎ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน 
 

๕. ด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๑) คุณภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ 
   ๔) วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมูํบ๎าน 
   ๕) งานประเพณีตํางๆ  

- จัดการศึกษาและแหลํงเรียนรู๎นอกระบบ เพื่อเป็นแหลํง
เรียนรู๎ของชุมชน ประชาชนได๎พัฒนาตนเองให๎ทันกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
- สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎แกํเยาวชนรุํนหลัง เสริมสร๎างความ
เข๎าใจและยอมรับการอยูํรํวมกันของประชาชน 

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

- ปัญหาขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
และประชาชนในพ้ืนท่ีขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  สร๎างจิตส านึกใน
การทิ้งขยะ และสํงเสริมให๎มีการคัดแยกขยะรวมถึงสํงเสริมให๎
มีการลดปริมาณการใช๎ถุงพลาสติก เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อม 

๗. ความเข๎มแข็งของชุมชน และสังคม 
   - ชุมชนยังไมํเข๎มแข็ง ไมํสามารถชํวยเหลือพ่ึงตนเองได๎ 
ต๎องรอความชํวยเหลือจากภาครัฐ และสภาพสังคมยังมีความ
หวาดระแวง แตกแยก     

- สร๎างความเข๎ าใจแกํชุมชนในการตระหนักและให๎
ความส าคัญกับการรํวมด าเนินการโครงการชํวยเหลือจาก
ภาครัฐ เพื่อให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได๎ และด าเนินกิจกรรมที่จะสร๎างความสมานฉันท์ให๎เกิด
ขึ้นกับสังคม 

8. ด๎านการเมือง การบริหาร 
   ๑) บุคลากร 
   ๒) เครื่องมือเครื่องใช๎ เทคโนโลยี 
   ๓) ระบบการบริหารจัดการ 
     

- พัฒนาและสํงเสริมสร๎างจิตส านึกของบุคลากรในการ
ให๎บริการแกํประชาชนและผู๎มารับบริการ และพัฒนาการ
บริการเชิงรุกให๎เข๎าถึงประชาชนได๎อยํางทั่วถึง 
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให๎พร๎อมเพียง และเพียงพอในการ
ให๎บริการสาธารณะ 

 
 



 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ขอบขํายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุํมเปูาหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 

๑. ด๎านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู๎ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไมํพร๎อมด๎านอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการด าเนินงาน 
   ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต๎นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ า        

หมูํที่ ๑-๙ กลุํมเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให๎ความชํวยเหลือสํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งรํวมมือกันเพ่ือแก๎ไขปัญหาในการผลิตสินค๎า /
การตลาด ทางการเกษตรให๎แกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง 

๒. ด๎านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม 
   ๒) ความรํวมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพรํระบาดของยาเสพติด 

หมูํที่ ๑-๙ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท างานต๎องไปท างานตํางถ่ินมากขึ้น ท า
ให๎ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล๎ชิดกัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ   

๓. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   ๑) เส๎นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟูา 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 

หมูํที่ ๑-๙ ประชาชนทั่วไป ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานติดตํอกัน
มาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต๎องการและความรุนแรงของ
ปัญหาในพื้นที ่

๔. ด๎านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดตํอตํางๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด๎านสาธารณสุขมูลฐาน 

หมูํที่ ๑-๙, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในต าบล 

ประชาชนทั่วไป 
และสัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดย อบต .ท าการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ประชาชน
ให๎ตื่นตัวตํอการปูองกันโรค  และในปัจจุบันประชาชนได๎ให๎
ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 
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ขอบขํายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุํมเปูาหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 

๕. ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑) คุณภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ 
   ๔) วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมูํบ๎าน 
   ๕) งานประเพณีตํางๆ 

หมูํที่ ๑-๙, 
สถาบันการศึกษาในต าบล 

 

เด็ก,เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว โดยด๎านการศึกษายังขาดทิศทางท่ีชัดเจนในนโยบาย
ระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู๎สอนสํงผลกระทบตํอคุณภาพ
การศึกษา และด๎านศาสนาและวัฒนธรรม นั้น ประชาชนหํางเหิน
มากขึ้น ท าให๎เยาวชนขาดแบบอยํางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

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

หมูํที่ ๑-๙ 
  

เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีขาดจิตส านึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ด๎านการเมือง การบริหาร 
   ๑) บุคลากร 
   ๒) เครื่องมือเครื่องใช๎ เทคโนโลยี 
   ๓) ระบบการบริหารจัดการ 
     

อบต.เมืองพะไล ข๎าราชการ/พนักงาน
สํวนต าบล/ลูกจ๎าง และ
สมาชิกสภา อบต. 
เมืองพะไล 

ปัญหาลดลงเนื่องจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อม
มากยิ่งขึ้นในการรองรับการถํายโอนงานและการกระจายอ านาจสูํ
ท๎องถิ่นท่ีมากยิ่งขึ้นทั้งปริมาณงานและงบประมาณ อบต .
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาในทุกด๎านเพื่อรองรับภารกิจดังกลําว 
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      การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด  อันเป็น
สภาวะแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาด๎านๆ ของท๎องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายใ นของท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามวํา  “ปัจจุบันท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน” ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
ในอนาคตตํอไป ทั้งนี้โดยใช๎เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได๎แกํ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอํอน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได๎แกํ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT analysis 
 

ด๎าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด๎านสังคม -มีผู๎น าที่ดี มีความเข๎มแข็ง 
-ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีการ
รวมตัวกัน 
-ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุํน 
-ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไมํเกิดการ
วํางงาน 
-หนํวยงานราชการทุกภาคสํวนมีการ
รํวมมือให๎ความชํวยเหลือ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการ
เรํงการพัฒนา ท าให๎การพัฒนา
เป็นไปอยํางช๎าๆ  
-การให๎ความส าคัญในการพัฒนา 
สํงเสริมด๎านสังคมยังน๎อยอยูํ 

-รัฐบาลมีนโยบายในการ
ปราบปรามและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดอยํางจริงจัง 
-แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ เน๎น “คน” เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
-ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี 
-นโยบายรัฐบาลในการแก๎ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน๎น
ทางด๎านวัตถุนิยมมากกวําด๎านจิตใจ 
-การแขํงขันทางสังคมเพ่ือความอยูํ
รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข๎ามามี
บทบาทตํอแนวความคิดและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน 
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ด๎าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด๎านสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
  

-มีสถานให๎บริการด๎านสาธารณสุข 
-มีความพร๎อมด๎านบุคลากรในการให๎บริการ
สาธารณสุข 
-ประชาชนให๎ความส าคัญ สนใจดูแลรักษา
สุขภาพรํางกายมากข้ึน 
-มีบุคลากรที่มีคามรู๎ความสามารถด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
-เด็กได๎เข๎ารับการศึกษาตามเกณฑ ์
-มีสถานศึกษาท่ีมีความพร๎อมในการรองรับ
นักเรียน 

-ประชาชนมีการออกก าลังกายน๎อย 
-ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณสุข
ไมํทั่วถึง 
-บุคลากรทางการศึกษา (คร)ู มีน๎อย 
-ขาดแหลํงเรียนรู๎เพื่อใช๎ในการศึกษา
เพิ่มเติม 
-คนให๎ความสนในในศาสนาวัฒนธรรม
น๎อยลง 

-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
รักษาพยาบาลฟร ี
-การถํายโอนตามโครงการตํางๆ เชํน 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน อาหาร
กลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
-การขยายโอกาสทางการศึกษา 

-การระบาดของโรคติดตํอ 
-ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษายังไมํ
ชัดเจน 
-คํานิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

ด๎านเศรษฐกิจ -มีผลผลิตทางการเกษตร เชํน ผลไม๎ 
หลากหลายชนิด  
-การรู๎จักแปรรูปสินค๎าเพื่อเพิ่มมูลคําผลผลิต 
-มีสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๔-๕ 
ดาว 
-มีแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-มีการใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 
-คุณภาพผลผลิตยังไมํได๎มาตรฐาน 
-ขาดการสํงเสริมด๎านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรู๎ในการพัฒนา
สินค๎าและด๎านการตลาด 
-ประชาชนขาดวินัยด๎านการเงิน  
เกิดปัญหาหนี้สินท้ังในและนอกระบบ 
-ขาดการเก็บออม 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด๎าน
การเกษตร 

-โครงการสนับสนุนสินค๎าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์
-โครงการสํงเสริมทุนในรูปแบบตํางๆ 
เชํน กองทุนหมูํบ๎าน กลุํมออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ  
-การแทรกแซงราคาสินค๎า 
-นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช๎เป็น 
หลักทรัพย์ค้ าประกันได ๎
-การคมนาคมขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัจจัยการผลิตหรือต๎นทุนการผลิตสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ
ตกต่ า 
-การเกิดภาวะเงินเฟูออันเนื่องจากราคา
สินค๎าและราคาน้ ามันที่ผันผวน 
-อัตราดอกเบี้ยตกต่ า 
-การเกิดภัยธรรมชาติ เชํน ภัยแล๎ง น้ าทํวม 
ท าให๎ผลผลิตได๎รับความเสียหาย 
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ด๎าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอํอน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน -การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
-มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร๎อม 
-การให๎ความส าคัญด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
-มีหนํวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
รํวมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน ์
-การกํอสร๎างยังไมํได๎มาตรฐาน 

-การถํายโอนงาน งบประมาณจาก
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

-การเกิดภัยน้ าทํวมท าให๎ถนนได๎รับการ
ช ารุดเสียหาย 
-รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนักเกินกวําที่
ก าหนดวิ่งผําน 

ด๎านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

-สมาชิกสภา อบต.มีการประสานงานรํวมมือ
กันท างานไมํมีความขัดยัง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและด าเนินการ
ตามนโยบายที่ได๎วางไว ๎
-การประสานงานระหวํางหนํวยงานตํางๆ 
เป็นไปด๎วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรู๎จักหน๎าท่ีและมีความรับผิดชอบใน
หน๎าท่ี 
-อบต.มีความอิสระในการด าเนินงานการ
บริหารงานเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว ทันทํวงท ี

-ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ท างาน ตรวจสอบการท างานมีน๎อย 
-บุคลากรมีไมํเพียงพอ 
-ระบบการบริหารงานในองค์กรยังมี
ปัญหาและอุปสรรคอยูํบ๎าง 
-ความไมํพร๎อม ไมํเข๎าใจในการรับการ
ถํายโอนซึ่งมีความสับสนและยุํงยากอยูํ
บ๎าง 
-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ยังไมํ
เพียงพอตํอความจ าเป็นและต๎องการ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให๎มีการ
กระจายอ านาจลงสูํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
-มีการถํายโอนงาน งบประมาณและ
บุคลากรลงสูํท๎องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
-การน าเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
ด าเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถํายโอนที่มีความยุํงยาก
และเกิดความสับสนในทางปฏิบัต ิ
-การมีอคติ ความไมํเช่ือมั่นในการ
บริหารงานของ อบต. 
-ข๎อจ ากัดด๎านระเบียบและกฎหมายตํางๆ  

ด๎านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 

-มีกลุํมผู๎ใช๎น้ า 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์
-มีรถเก็บขยะและให๎การบริหารจัดเก็บขยะ
ภายในต าบล 

-คุณภาพน้ ายังไมํดี เป็นสนิม 
-ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
-มลภาวะเสื่อมโทรม 
-การให๎บริการจัดเก็บขยะยังไมํทั่วถึง  

-การรณรงค์ สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

-การบุกรุกที่ดินสาธารณยังคงมีอยูํและยาก
ตํอการท าความเข๎าใจท่ีถูกต๎องตรงกัน   
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพแวดล๎อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่จะต๎องเผชิญใน 5 ปีข๎างหน๎า 
 1. ฐานการผลิตและบริการมีความเข๎มแข็งและสามารถตํอยอดตํอไป  

 2. ความรํวมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 
 2.1 ขยายตลาด 

 2.2 ปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
 2.3 ศูนย์กลางด๎านการผลิต การบริการ และโลจิสติกส์ 
 3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง 
 3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 
 3.2 ความรํวมมือของไทยในกรอบตํางๆ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคีมีความเข๎มแข็งมากขึ้น 

4. เป็นสังคมผู๎สูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
5. เศรษฐกิจโลกเติบโตช๎าและผันผวน 
6. เศรษฐกิจโลกเติบโตช๎า ทุกประเทศต๎องแขํงขันสูง 
7. ความสามารถในการแขํงขันของประเทศเพ่ือนบ๎านและคูํค๎าเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
     
    2.1.4 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี  12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการ
จริง 

ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน
ทางเศรษฐกิจ 

- ด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

88 24 

ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

การสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร 

การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน
ทางเศรษฐกิจ 

- ด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
- ด๎านการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว ศาสนา  
– วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 6 2 

ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม ให๎มีความสมบูรณ์
อยํางยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูํ
อุทยานธรณีโลก 

ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

7 - 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี  12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ตามแผน ด าเนินการ

จริง 
ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม ให๎มีความสมบูรณ์
อยํางยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูํ
อุทยานธรณีโลกยั่งยืน 

ด๎านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาแหลํงน้ า 22 - 

การพัฒนาและสํงเสริม
ศักยภาพคน 

การเสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การเสริมสร๎างความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ด๎านการพัฒนาสังคม 
- ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 

การพัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิต 

62 13 

ด๎านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด๎านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ 

- การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ รองรับ Smart 
City, Mice City และด๎าน อื่น 
ๆ 

ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ด ี

การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

18 2 

     รวม 203 41 

  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได๎ก าหนดไว๎ จ านวน  41  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  203 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  203  โครงการ ด าเนินการจริง  41  โครงการ หรือคิดเป็นร๎อยละ  20.20  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  7  โครงการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านแหลํงน้ า จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  22  โครงการ 
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   2.2 การติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง กองคลัง 17 3,203,500.00 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง ส านักปลัด 7 386,140.47 

การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 2 88,565.00 
การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองชําง - - 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด กองชําง - - 
การพัฒนาแหลํงน้ า การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง ส านักปลัด - - 

 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง กองการศึกษาฯ - - 
แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด - - 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 3 1,051,400.00 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 4 279,829.60 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองการศึกษาฯ - - 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ - - 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง 2 14,865.00 
การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 4 7,621,000.00 

การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง - - 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองการศึกษาฯ 2 298,939.00 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ - - 

รวม 41 12,944,239.07 
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   2.2.2 ผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติที่องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล เป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.02)   

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 

1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎า
โรงพยาบาล 

 
 
เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

 
 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5 ม. ยาว  80 ม. หนา 
0.15 ม.  

 
 

231,000.00 

 
 
ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

 
 
ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

 
 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 จากท่ีดิน
นายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วย
น๎อย 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5 ม. ยาว 103 ม. หนา 
0.15 ม.  

297,000.00 
 
 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
บ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ๎านนาง
ทองสา  นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4 ม. ยาว 29 ม. หนา 
0.15 ม.  

66,000.00 
 
 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

4 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านฝา
ผนัง หมูํที่ 1 สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง 
- ศาลากลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
130 ม. หนา 0.05 ม. 

(จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

 
 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.       
บ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎าน     
นางนภารัตน์  วิวาโค 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4 ม. ยาว 79 ม. หนา 
0.15 ม.  

182,000.00 
 
 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านหลุบทุํม หมูํท่ี 4 สายจาก
บ๎านหลุบทุํม - หนองหลุบทํุม 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  
ยาว 35  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

82,500.00 ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองแก ม.9 สายจากบ๎านนางสวัสดิ์  
ชุมพา – สามแยก 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4  ม.  ยาว 86  ม.  หนา 
0.15 ม. 

199,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

8 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล 
หมูํที่ 3  จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว 
- บ๎านนางฝูาย เลิศมงคล 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 67 
ม. หนา 0.05 ม. 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
พะไล ม.3 สายบ๎านนางหวานเมือง  
ใจดี 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
3  ม.  ยาว 20  ม.  หนา 
0.15 ม. 

33,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดง
น๎อย หมูํที่ 2 สายจากบริเวณที่ดิน 
นางสุพร  แทนไธสง ไปที่นานางมน
เทียร  หงษ์ไธสง 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5  ม.  ยาว 103  ม.  
หนา 0.15 ม. 

297,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองแก หมูํที่ 9 จากสี่
แยกบ๎านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึง
สามแยกบ๎านนางสวัสดิ์ ชุมพา 

เพื่อปรับสภาพถนนให๎
สัญจรได๎สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4 ม. ยาว 114 ม. หนา 
0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นม.ถ.252 - 02  บ๎านฝา
ผนัง หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

เพื่อปรับสภาพถนนให๎
สัญจรได๎สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5 ม. ยาว 48 ม. หนา 
0.15 ม. 

จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

กํอสร๎างถนน คสล. ยาว 
48 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

13 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล 
หมูํที่ 3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดี
ลุน ถึง บ๎านนางดวงใจ วิชาผา 

เพื่อปรับสภาพถนนให๎
สัญจรได๎สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 
ม. หนา 0.05 ม. 

จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

ปรับปรุงซํอมแซมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ยาว 50 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

รวม 13 โครงการ 2,175,500.00    
 

1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ประจ าหมูํบ๎านหนองแก ม.9 

 
เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
ระบบเสียงตามสายให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีขึ้น 

 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านหนองแก ม.9 เพื่อ
ด าเนินโครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมูํบ๎าน 

 
100,000.00 

 
ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

 
ประชาชนสามารถรับรู๎
ขําวสารอยํางทั่วถึง 

 
กองชําง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 
จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-บ๎านนาง
ดวงจันทร์  เชื้อกาว 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ 
เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 
จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-
บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

86,408.92 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูา
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ 
เพื่อด าเนินโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

44,826.58 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า

สาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 
สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นาม
สมบูรณ ์

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
ฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนาง
ดวงเนตร  นามสมบูรณ ์

33,814.14 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 
252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดง
น๎อย ม.2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึงและใช๎
ภาคการเกษตร 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 ถนน
สาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง 
ม.1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

68,580.58 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนาง
ยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพ
พากรณ์  ใจด ี

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนน
นอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพา
กรณ์  ใจด ี

21,196.70 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

กองชําง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน

หมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎าน      
นางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพ
วัลย์  ชัยนิคม 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล    
ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  
หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัย
นิคม 

31,313.55 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

รวม 7  โครงการ 386,140.47    

 
 
 
 

1 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎า
ไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟช่ัน
สากลและของดีบัวลาย 

 
 
 
 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุํม
เกษตรกรผู๎ผลิตในพ้ืนท่ี
อ าเภอบัวลายให๎เป็นท่ี
รู๎จักมากขึ้น  
2. เพื่อเพิ่มชํองทางและ
สร๎างโอกาสในการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของทุกกลุํมในพื้นที่ของ
อ าเภอบัวลาย 

 
 
 
 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
บัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา 

 
 
 
 

50,000.00 

 
 
 
 
ผู๎เข๎ารํวมงานมีความ
พึงพอใจไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 60 

 
 
 
 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุํมเกษตรกร
ผู๎ผลิตในพ้ืนท่ี
อ าเภอบัวลายเป็นที่
รู๎จักมากขึ้น  
2. มีชํองทางและ
สร๎างโอกาสในการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์
ชุมชนของทุกกลุํม
ในพื้นที่ของ 
อ าเภอบัวลาย มาก
ขึ้น 
 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

  3. เพื่อเป็นการกระตุ๎น
เศรษฐกิจและสํงเสริม
การทํองเที่ยว ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น บ ารุงและ
สํงเสริมการท ามาหากิน
ของประชาชน 

   3. กระตุ๎นเศรษฐกิจและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น บ ารุงและ
สํงเสริมการท ามาหากิน
ของประชาชน 

 

2 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาความรู๎และ
ทักษะในอาชีพตํางๆ 
ให๎แกํประชาชน  เพื่อให๎
สามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมหรือ
อาชีพหลัก เพื่อสร๎าง
รายได ๎

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎
ประชาชนต าบลเมือง
พะไล  จ านวน 20 คน 
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ๎า 

38,565.00 จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ และ
ทักษะเพิ่มขึ้นไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 90 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความรู๎และมีทักษะที่
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได๎ 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ 88,565.00    
 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-60- 



 
 
 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
 
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (คําวัสดุ
การศึกษา) 

 
 
 
เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มีวัสดุการศึกษา
ส าหรับการเรียนการ
สอน 

 
 
 
จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.
อบต.เมืองพะไล จ านวน  
14 คน 

 
 
 

23,800.00 

 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรียนครบทุก
คน 

 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษาส าหรับการ
เรียนการสอน 

 
 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

เพื่อเป็นคําอาหาร
กลางวันให๎เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
เมืองพะไล ได๎
รับประทานอาหารอยําง
ทั่วถึงและมีสุขภาพ
รํางกายที่ด ี

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.
อบต.เมืองพะไล  
จ านวน  14 คน 
 

68,600.00 จ านวนนักเรียนได๎
รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันอยํางทั่วถึงและมี
สุขภาพรํางกายที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายที่ดี มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อยํางทั่วถึง 

อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ๎านฝาผนัง 
โรงเรียนบ๎านแดงน๎อย 
โรงเรียนบ๎านเพ็ดน๎อย 

959,000.00 จ านวนนักเรียนได๎
รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันอยํางทั่วถึงและมี
สุขภาพรํางกายที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

รวม 3  โครงการ 1,051,400.00    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 
โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก 

 
 
 
จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุม
และปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

 
 
 
พํนหมอกครัน ม.1-ม.9 
ต.เมืองพะไล จ านวน 1 
ครั้ง 

 
 
 

65,446.60 

 
 
 
การระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกน๎อยลง 

 
 
 
ไมํมีการระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกในพ้ืนท่ี 

 
 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อปูองกันควบคุมไมํให๎
เกิดการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎านในสุนัขและแมว
ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล   
จ านวน  950  ตัว 

28,500.00 จ านวนสุนัขและแมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ครบทุกตัว 

การระบาดของโรคสุนัข
บ๎าในพ้ืนท่ีลดน๎อยลง 

ส านักปลัด 

3 โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข เพื่อสํงเสริมความรู ๎
ความเข๎าใจให๎ประชาชน 
ในการควบคุมปูองกัน
โรคและการดูแลสุขภาพ
ด๎วยตนเอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน  ม.1 - ม.9 

180,000.00 จ านวนผู๎เข๎ารับการ 
อบรมมีความรู๎  
ความเข๎าใจ ในการ 
ควบคุมปูองกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเองร๎อยละ 70 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
การควบคุมปูองกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ๎าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจข๎อมูลและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและ
แมว 

ส ารวจข๎อมูลและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและ
แมว ในพื้นที่ต าบลเมือง
พะไล  หมูํที่ 1-9 

5,883.00 จ านวนสุนัขและแมว
ได๎รับการขึ้นทะเบียน
ครบทุกตัว 

สุนัขและแมวได๎ขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ 279,829.60    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 

1 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต ์

 
 
เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง 
เทศกาลสงกรานต ์

 
 
ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน 2 จุด 

 
 

5,820.00 

 
 
ร๎อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด๎านจราจร
ลดลง 

 
 
จ านวนอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลลดลง 

 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง 
เทศกาลปีใหม ํ

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน 2 จุด 

9,045.00 ร๎อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด๎านจราจร
ลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลลดลง 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ 14,865.00    
 

1 
แผนงานงบกลาง 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

 
เพื่อสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 
 (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 
ในการด าเนินงานด๎าน 
สาธารณสุขแกํประชาชน 

 
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  (สปสช.)  
อบต.เมืองพะไล 

 

 
100,000.00 

 

 
ร๎อยละความพึงของ
ประชาชนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

 

 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับ
การบริการด๎าน
สาธารณสุขท่ีด ี
และทั่วถึง 

 

 
ส านักปลัด 

 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เพื่อชํวยเหลือผู๎สูงอายุให๎มี
เงินส าหรับการยังชีพ 

จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ต าบลเมืองพะไล 
จ านวน   757   คน 

5,728,200.00 ผู๎สูงอายุได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับ
การยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่อชํวยเหลือผู๎พิการให๎มี
เงินส าหรับการยังชีพ 

จํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการ
ต าบลเมืองพะไล 
จ านวน   178   คน 

1,729,800.00 ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

ผู๎พิการมีเงินส าหรับการ
ยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย 
เอดส์ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์
ให๎มีเงินส าหรับการยังชีพ 

จํายเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์
ต าบลเมืองพะไล 
จ านวน   11   คน 

63,000.00 ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับ
การยังชีพ 

ส านักปลัด 
 

รวม 4  โครงการ 7,621,000.00    
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 

1 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธี
อื่นๆ 

 
 
1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 
2. เพื่อให๎ประชาชนได๎
รํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

 
 
อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัว
ลายเพื่อด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา
และงานรัฐพิธีอื่นๆ 

 
 

14,800.00 

 
 
ร๎อยละความพึงของ
ประชาชนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 
 

 
 
สถาบันพระมหากษัตริย ์
ได๎รับการเทิดทูน และ
ประชาชนได๎รํวมแสดง
ความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 

 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีมี
ระบบท่ีถูกต๎องและสมา
รถและสมารถตรวจ 
สอบได ๎

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

284,139.00 ร๎อยละของข๎อมูล 
มีความสมบูรณ์และ 
เป็นปัจจุบัน 

มีระบบการจัดเก็บภาษีที่
ถูกต๎องและเป็นธรรม 

กองคลัง 

รวม 2  โครงการ 298,939.00    
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   2.2.3  ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติ ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (แบบ ผ.02/1) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
 
 

1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ด
น๎อย หมูํที่ 6 จากถนนสาย อบจ.นม.
12205 ถึงถนนสายบ๎านเพ็ดน๎อย -
หนองแสง   

 
 
 
เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

 
 
 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5  ม.  ยาว 103  ม.  
หนา 0.15 ม. 

 
 
 

297,000.00 

 
 
 
ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

 
 
 
ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

 
 
 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทาง
บ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล ไปบ๎าน
ตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5  ม.  ยาว 74  ม.  หนา 
0.15 ม. 

214,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ด
น๎อย ม.6 จากถนนหนองแวง บัวใหญํ 
– บ๎านเพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัว
ลาย 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5 ม. ยาว 76 ม. หนา 
0.15 ม.  

220,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
หนองเรือ ม.7 ไปบ๎านวังโพน 

เพื่อปรับสภาพถนนให๎
สัญจรได๎สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
5 ม. ยาว 103 ม. หนา 
0.15 ม. 

297,000.00 ร๎อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

กองชําง 

รวม 4  โครงการ 1,028,000.00    
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   2.2.4  ผลของการน าแผนพฒันาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.03)   

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ส าหรับในการ

ปฏิบัติงาน 
เก๎าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 3  ตัว 

4,500.00 จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 3  ตัว 

ส านักปลัด 
 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สํวน จ านวน  2  เครื่อง 

59,000.00 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสํวน 
จ านวน  2  เครื่อง 

ส านักปลัด 
 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
จ านวน  1  เครื่อง 

16,000.00 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
จ านวน  1  เครื่อง 

ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์  
จ านวน 2 เครื่อง 

8,400.00 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
จ านวน 2 เครื่อง 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ 87,900.00   
5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ส าหรับในการ

ปฏิบัติงาน 
เก๎าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 3  ตัว 

4,500.00 จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 3  ตัว 

กองชําง 

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สํวน จ านวน  1  เครื่อง 

26,500.00 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสํวน 
จ านวน  1  เครื่อง 

กองชําง 

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

4,200.00 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

กองชําง 

รวม 3 โครงการ  35,200.00   
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้จริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
จ านวน  1  เครื่อง 

16,000.00 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
จ านวน  1  เครื่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช๎ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

4,200.00 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 4 โครงการ  20,200.00   
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงิน 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอ
ระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง 
ม. 5 สายหน๎าโรงพยาบาล 

231,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว  80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านโนนสะอาด  
ม. 8 จากท่ีดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

297,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม. 

3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในบ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 
จากบ๎านนางทองสา  นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

66,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 29 ม. 
หนา 0.15 ม. 

4. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง - ศาลา
กลางบ๎าน 

(จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 
ม. 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎า
บ๎านนางนภารัตน์  วิวาโค 

182,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 79 ม. 
หนา 0.15 ม. 

6. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหลุบทุํม 
หมูํที่ 4 สายจากบ๎านหลุบทํุม - หนองหลุบทํุม 

82,500.00 ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 35  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองแก ม.9 สายจาก
บ๎านนางสวัสดิ์  ชุมพา – สามแยก 

199,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4  ม.  ยาว 86  
ม.  หนา 0.15 ม. 

8. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3  จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - 
บ๎านนางฝูาย เลิศมงคล 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.05 ม. 
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  9. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านพะไล ม.3 สายบ๎าน

นางหวานเมือง  ใจดี 
33,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  ยาว 20  

ม.  หนา 0.15 ม. 
10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 
สายจากบริเวณที่ดิน นางสุพร  แทนไธสง ไปที่นานางมน
เทียร  หงษ์ไธสง 

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 103  
ม.  หนา 0.15 ม. 

11. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนอง
แก หมูํที่ 9 จากสี่แยกบ๎านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสาม
แยกบ๎านนางสวัสดิ์ ชุมพา 

จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 114 
ม. หนา 0.15 ม. 

12. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.
252 - 02  บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 48 ม. 
หนา 0.15 ม. 

13. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดี
ลุน ถึง บ๎านนางดวงใจ วิชาผา 

จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 0.05 
ม. 

14. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน
หนองแก ม.9 

100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนองแก ม.9 
เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ประจ าหมูํบ๎าน 

15. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-บ๎านนางดวง
จันทร์  เช้ือกาว 

86,408.92 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล 
ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-บ๎านนาง
ดวงจันทร์  เชื้อกาว 

16. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
พะไล ม.3 

44,826.58 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
พะไล ม.3 
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  17. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน

หมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นาม
สมบูรณ ์

33,814.14 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง 
ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นาม
สมบูรณ ์

18. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 
ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดงน๎อย 
ม.2 

68,580.58 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย 
นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดง
น๎อย ม.2 

19. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพา
กรณ์  ใจด ี

21,196.70 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จาก
หน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎าน
นางทิพพากรณ์  ใจดี 

20. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัย
นิคม 

31,313.55 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล  ม.3 จาก
หน๎าบ๎าน นางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพ
วัลย์  ชัยนิคม 

  21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย หมูํที่ 6 จาก
ถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ๎านเพด็น๎อย -
หนองแสง   

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 103  
ม.  หนา 0.15 ม. 
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  22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.

เมืองพะไล ไปบ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 
214,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 74  

ม.  หนา 0.15 ม. 
  23. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย ม.6 จาก

ถนนหนองแวง บัวใหญํ – บ๎านเพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัว
ลาย 

220,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 76 ม. 
หนา 0.15 ม.  

  24. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านหนองเรือ ม.7 ไป
บ๎านวังโพน 

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 103 
ม. หนา 0.15 ม. 

รวม 24  โครงการ 3,589,640.47  
2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํ
ประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

1. โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) 
ก๎าวไกลสูํแฟช่ันสากลและของดีบัวลาย 

50,000.00 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

2. โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพประชาชน 38,565.00 จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบลเมือง
พะไล  จ านวน 20 คน หลักสูตรตัดเย็บ
เสื้อผ๎า 

รวม 2  โครงการ 88,565.00 - 
3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

- - - 

รวม - -  
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

- - - 

รวม - - - 
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5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและกลุํมองค์กร
ในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬาและ
นันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของยา
เสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์
9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎าน
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎าน
ศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

1. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา  
(คําวัสดุการศึกษา) 

23,800.00 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับเด็กนักเรียน 
ศพด.อบต.เมืองพะไล จ านวน  14 คน 

2. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

68,600.00 จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 
ศพด.อบต.เมืองพะไล จ านวน  14 คน 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

959,000.00 อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ๎านฝาผนัง โรงเรียนบ๎านแดงน๎อย 
โรงเรียนบ๎านเพ็ดน๎อย 

4. โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

65,446.60 พํนหมอกครัน ม.1-ม.9 ต.เมืองพะไล 
จ านวน 1 ครั้ง 

5. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

28,500.00 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎านในสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีต าบลเมืองพะไล   
จ านวน  950  ตัว 

6. โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 180,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ม.1 - ม.9 
7. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ๎าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

5,883.00 ส ารวจข๎อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมว ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล  หมูํที่ 1-
9 

8. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

5,820.00 ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนจ านวน 
2 จุด 

9. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

9,045.00 ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนจ านวน 
2 จุด 

10. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.
เมืองพะไล 

100,000.00 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)  
อบต.เมืองพะไล 
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(ผลผลิตของโครงการ) 
  11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 5,728,200.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุต าบลเมืองพะไล 

จ านวน   757   คน 
12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 1,729,800.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการต าบลเมืองพะไล 

จ านวน   178   คน 
13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 63,000.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมืองพะไล 

จ านวน   11   คน 
รวม 13  โครงการ 8,967,094.60  

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการ
ประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให๎มี
คุณภาพ คุณธรรม 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และ
องค์กรทุกภาคสํวนในการพัฒนาทางการเมือง 
และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ 

14,800.00 อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลายเพื่อด าเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ 

2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 284,139.00 ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

รวม 2  โครงการ 298,939.00  

รวมทั้งสิ้น 41  โครงการ 12,944,239.07  
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ     
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูา
สาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎า
โรงพยาบาล 

231,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว  
80 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 จากท่ีดิน    
นายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

297,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
103 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
บ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ๎านนางทองสา  
นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

66,000.00 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
29 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

4.โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านฝาผนัง 
หมูํที่ 1 สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง - ศาลา
กลางบ๎าน 

(จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

 
 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 
0.05 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.       บ๎าน
ฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎าน     นางนภา
รัตน์  วิวาโค 

182,000.00 
 
 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
79 ม. หนา 0.15 ม.  

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

6. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านหลุบทุํม หมูํท่ี 4 สายจากบ๎าน
หลุบทํุม - หนองหลุบทํุม 

82,500.00 ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 35  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนอง
แก ม.9 สายจากบ๎านนางสวัสดิ์  ชุมพา – 
สามแยก 

199,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4  ม.  
ยาว 86  ม.  หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  8. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3  
จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - บ๎านนางฝูาย 
เลิศมงคล 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 67 ม. หนา 
0.05 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

9. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านพะไล 
ม.3 สายบ๎านนางหวานเมือง  ใจดี 

33,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  
ยาว 20  ม.  หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดง
น๎อย หมูํที่ 2 สายจากบริเวณที่ดิน นางสุพร  
แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร  หงษ์ไธสง 

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 103  ม.  หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

11. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองแก หมูํที่ 9 จากสี่แยกบ๎าน
นายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสามแยกบ๎านนาง
สวัสดิ์ ชุมพา 

จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
114 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

12. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นม.ถ.252 - 02  บ๎านฝาผนัง 
หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

13. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 
3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดีลุน ถึง บ๎าน
นางดวงใจ วิชาผา 

จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

14. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ประจ าหมูํบ๎านหนองแก ม.9 

100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนอง
แก ม.9 เพื่อด าเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมูํบ๎าน 

ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสาร
อยํางทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  15. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 จาก
บ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-บ๎านนางดวงจันทร์  
เชื้อกาว 

86,408.92 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล 
ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ-บ๎านนาง
ดวงจันทร์  เชื้อกาว 

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

16. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

44,826.58 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
พะไล ม.3 

ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

17. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สาย
หน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นามสมบูรณ ์

33,814.14 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง 
ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นาม
สมบูรณ ์

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

18. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 
บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

68,580.58 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย 
นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดง
น๎อย ม.2 

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

19. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎าน
นางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพา
กรณ์  ใจด ี

21,196.70 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จาก
หน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎าน
นางทิพพากรณ์  ใจดี 

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

  20. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎าน      นาง
ยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัย
นิคม 

31,313.55 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึง
สวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง 

  21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ด
น๎อย หมูํที่ 6 จากถนนสาย อบจ.นม.
12205 ถึงถนนสายบ๎านเพ็ดน๎อย -หนอง
แสง   

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
103  ม.  หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

  22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทาง
บ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล ไปบ๎านตะคร๎อ 
ต.สามเมือง อ.สีดา 

214,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
74  ม.  หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

  23. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ด
น๎อย ม.6 จากถนนหนองแวง บัวใหญํ – 
บ๎านเพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 

220,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 76 
ม. หนา 0.15 ม.  

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

  24. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
หนองเรือ ม.7 ไปบ๎านวังโพน 

297,000.00 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
103 ม. หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

รวม 24  โครงการ 3,589,640.47   
2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

1. โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎า
ไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟช่ัน
สากลและของดีบัวลาย 

50,000.00 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ด าเนินโครงการการจัดงานสืบสานมรดก
ผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟช่ัน
สากลและของดีบัวลาย 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุํม
เกษตรกรผู๎ผลิตในพ้ืนท่ีอ าเภอบัว
ลายเป็นท่ีรู๎จักมากขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

     2. มีชํองทางและสร๎างโอกาสใน
การจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ทุกกลุํมในพื้นที่ของอ าเภอบัวลาย 
มากขึ้น 
3. กระตุ๎นเศรษฐกิจและสํงเสริม
การทํองเที่ยว ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น บ ารุง
และสํงเสริมการท ามาหากินของ
ประชาชน 

2. โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ประชาชน 

38,565.00 จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบล
เมืองพะไล  จ านวน 20 คน หลักสูตร
ตัดเย็บเสื้อผ๎า 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎และ
มีทักษะที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพเสริมและอาชีพหลักได๎ 

รวม 2  โครงการ 88,565.00 - - 
3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

- - - - 

รวม - - - - 
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

- - - - 

รวม - - - - 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริม
นมและอาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและ
กลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจาก
โรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬา
และนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด และการ
บรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
กิจกรรมด๎านศาสนา 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การ
สงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ 
และผู๎ปุวยเอดส ์
9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

1. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (คําวัสดุการศึกษา) 

23,800.00 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล 
จ านวน  14 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษาส าหรับการเรียนการ
สอน 

2. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

68,600.00 จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล  
จ านวน  14 คน 
 

เด็กนักเรียนทุกคนได๎รับประทาน
อาหารกลางวันอยํางท่ัวถึงและมี
สุขภาพรํางกายที่ด ี

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

959,000.00 อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ๎านฝาผนัง 
โรงเรียนบ๎านแดงน๎อย 
โรงเรียนบ๎านเพ็ดน๎อย 

เด็กนักเรียนทุกคนได๎รับประทาน
อาหารกลางวันอยํางท่ัวถึงและมี
สุขภาพรํางกายที่ด ี

4. โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก 

65,446.60 พํนหมอกครัน ม.1-ม.9 ต.เมือง
พะไล จ านวน 1 ครั้ง 

ไมํมีการระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกในพ้ืนท่ี 

5. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

28,500.00 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎านใน
สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบลเมือง
พะไล  จ านวน  950  ตัว 

การระบาดของโรคสุนัขบ๎าในพ้ืนท่ี
ลดน๎อยลง 

6. โครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

180,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ม.1 
- ม.9 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการควบคุมปูองกันโรค 
และการดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

 10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

7. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

5,883.00 ส ารวจข๎อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมว ในพื้นที่ต าบลเมือง
พะไล  หมูํที่ 1-9 

สุนัขและแมวได๎ขึ้นทะเบียนครบ
ทุกตัว 

8. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต ์

5,820.00 ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน
จ านวน 2 จุด 

จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล
ลดลง 

9. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

9,045.00 ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน
จ านวน 2 จุด 

จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล
ลดลง 

10. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 
 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านสาธารณสุขท่ีด ี
และทั่วถึง 

11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 5,728,200.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุต าบลเมือง
พะไล จ านวน   757   คน 

ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับการยังชีพ 

12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 1,729,800.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการต าบลเมือง
พะไล  จ านวน   178   คน 

ผู๎พิการมีเงินส าหรับการยังชีพ 

13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย 
เอดส์ 

63,000.00 จํายเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมือง
พะไล  จ านวน   11   คน 

ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับการยังชีพ 

รวม 13  โครงการ 8,967,094.60   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการ
ประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
และองค์กรทุกภาคสํวนในการพัฒนาทาง
การเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาและ
งานรัฐพิธีอื่นๆ 

14,800.00 อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลายเพื่อ
ด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาและ
งานรัฐพิธีอื่นๆ 

สถาบันพระมหากษัตริย ์ได๎รับ
การเทิดทูน และประชาชนได๎รํวม
แสดงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

284,139.00 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ถูกต๎อง
และเป็นธรรม 

รวม 2  โครงการ 298,939.00   

รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ 12,944,239.07   
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  2.2.5 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง 84,500.00 กองชําง 

รวม 1  โครงการ 84,500.00  
2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

- -  

รวม    - -  
3. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

30,000.00 ส านักปลัด 

2. โครงการปลูกต๎นไม๎ในเขตต าบล 20,000.00 ส านักปลัด 
3. โครงการปลูกหญ๎าแฝกตามโครงการ
พระราชด าร ิ

10,000.00 ส านักปลัด 

4. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 30,000.00 ส านักปลัด 
รวม    4   โครงการ 90,000.00  

4. การพัฒนาแหลํง
น้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. โครงการขุดลอกสระสี่เหลี่ยม
สาธารณประโยชน์ บ๎านพะไล ม. 3 

299,900.00 กองชําง 

2. โครงการก าจัดผักตบชวา หรือวัชพืชใน
แหลํงน้ า 

10,000.00 ส านักปลัด 

รวม    2   โครงการ 309,900.00  
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
3. สํงเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชนและกลุํมองค์กรใน
ชุมชนให๎ตระหนักถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํนกีฬาและนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด 
และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
กิจกรรมด๎านศาสนา 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎การสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 
9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษากิจกรรมด๎านศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  30,000.00  กองการศึกษาฯ 
2. โครงการตอน ท าหมัน สุนัขและแมว 40,000.00 ส านักปลัด 
3. โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,050.00 ส านักปลัด 
4. โครงการปูองกัน ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารสํวน
ต าบลเมืองพะไล 

70,000.00 ส านักปลัด 

5. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

20,000.00 ส านักปลัด 

6. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัด 

7. โครงการจัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ ายา
ตรวจปัสสาวะ 

20,000.00 ส านักปลัด 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
(โรงเรียนผู๎สูงอาย)ุ 

50,000.00 ส านักปลัด 

9. โครงการเสริมสร๎างครอบครัวสัมพันธ์ 
ครอบครัวอบอุํน 

20,000.00 ส านักปลัด 

10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

250,000.00 ส านักปลัด 

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

  12. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบลเมืองพะไล 

30,000.00 ส านักปลัด 

13. โครงการจัดการแขํงขันกีฬาภายใน
ต าบล 

100,000.00 กองการศึกษาฯ 

14 .โครงการสืบสานประเพณีเข๎าพรรษา 30,000.00 กองการศึกษาฯ 
15 .โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 30,000.00 กองการศึกษาฯ 

รวม    15   โครงการ 780,050.00  
6. การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การบริการประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กรทุกภาค
สํวนในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา ข๎าราชการ 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง อบต. 
เมืองพะไล และผู๎น าชุมชน 

260,000.00 ส านักปลัด 

2. โครงการสร๎างทัศนคติ และจิตส านึกที่ดี
งามในการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์ 

20,000.00 ส านักปลัด 

3. โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 20,000.00 ส านักปลัด 
4. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000.00 ส านักปลัด 
5. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 22,000.00 ส านักปลัด 

รวม 5  โครงการ 342,000.00  
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   2.2.6 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 ผลที่ได๎/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่ด าเนินการ

จริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
ทางน้ า ทํอระบายน้ า 
2. การขยายเขตไฟฟูา และ
ไฟฟูาสาธารณะ 
3. การบริการสาธารณะ 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎า
โรงพยาบาล 

231,000.00 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่บริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 จากท่ีดินนายไสว  
จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

297,000.00 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในบ๎าน
สระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ๎านนางทองสา  นาม
วงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

66,000.00 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

4. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 
สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง - ศาลากลางบ๎าน 

(จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝาผนัง 
ม.1 สายหน๎าบ๎านนางนภารัตน์  วิวาโค 

182,000.00 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

6. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านหลุบทุํม หมูํท่ี 4 สายจากบ๎าน
หลุบทํุม - หนองหลุบทํุม 

82,500.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนอง
แก ม.9 สายจากบ๎านนางสวัสดิ์  ชุมพา – 
สามแยก 

199,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงินที่

ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

  8. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3  จากบ๎าน
นางยุวพิน หนูแก๎ว - บ๎านนางฝูาย เลิศมงคล 

จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

9. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านพะไล ม.3 
สายบ๎านนางหวานเมือง  ใจดี 

33,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดงน๎อย 
หมูํที่ 2 สายจากบริเวณที่ดิน นางสุพร  แทนไธสง 
ไปท่ีนานางมนเทียร  หงษ์ไธสง 

297,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

11. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านหนองแก หมูํที่ 9 จากสี่แยกบ๎านนายสุพจน์ 
วรรณปะโค ถึงสามแยกบ๎านนางสวัสดิ์ ชุมพา 

จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

12. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย นม.ถ.252 - 02  บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 - 
บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

13. โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3 จากบ๎านนาย
สมหมาย  ภักดีลุน ถึง บ๎านนางดวงใจ วิชาผา 

จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

14. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมูํบ๎านหนองแก ม.9 

100,000.00 ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

  15. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาด
เศษ-บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

86,408.92 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยําง
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

  16. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

44,826.58 ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

  17. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะ
ภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวง
เนตร  นามสมบูรณ ์

33,814.14 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยําง
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 
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  18. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝา
ผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.
1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

68,580.58 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
60 

19. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎าน
พะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึง
หน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจด ี

21,196.70 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
60 

20. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎าน
พะไล ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึง
สวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

31,313.55 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึง ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
60 

  21. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย 
หมูํที่ 6 จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนน
สายบ๎านเพ็ดน๎อย -หนองแสง   

297,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

  22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎าน
หลุบทํุม ต.เมืองพะไล ไปบ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง 
อ.สีดา 

214,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

  23. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย ม.
6 จากถนนหนองแวง บัวใหญํ – บ๎านเพ็ดน๎อย ต.
เมืองพะไล อ.บัวลาย 

220,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

  24. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านหนอง
เรือ ม.7 ไปบ๎านวังโพน 

297,000.00 ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวก
และปลอดภัย 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 

รวม 24  โครงการ 3,589,640.47   
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2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํ
ประชาชน 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 
 

1. โครงการการจัดงานสืบสาน
มรดกผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าว
ไกลสูํแฟช่ันสากลและของดีบัว
ลาย 

50,000.00 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุํมเกษตรกรผู๎ผลิต
ในพื้นที่อ าเภอบัวลายเป็นที่รู๎จักมากขึ้น  
2. มีชํองทางและสร๎างโอกาสในการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของทุกกลุํมในพื้นที่ของ 
อ าเภอบัวลาย มากขึ้น 
3. กระตุ๎นเศรษฐกิจและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
บ ารุงและสํงเสริมการท ามาหากินของ
ประชาชน 

ผู๎เข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 60 

2. โครงการฝึกอบรมสํงเสริม
อาชีพประชาชน 

38,565.00 ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎และมีทักษะที่
สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได ๎

จ านวนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมี
ความรู๎ และทักษะเพิ่มขึ้นไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 90 

รวม 2  โครงการ 88,565.00   
3. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. สร๎างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

- - - - 

รวม - -   
4. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

กํอสร๎างและปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

- - 
 

- - 

รวม - -   
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5. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. สนับสนุนด๎านโภชนาการ อาหาร
เสริมนมและอาหารกลางวัน 
2. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยําง
ยั่งยืน 
3. สงํเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การอบรมให๎ความรู๎กับประชาชน
และกลุํมองค์กรในชุมชนให๎ตระหนัก
ถึงภัยจากโรคตําง ๆ 
5. สํงเสริมการออกก าลังกายและเลํน
กีฬาและนันทนาการ 
6. สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม ลดการแพรํระบาดของ
ยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
7. การพัฒนาและสํงเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 
8. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให๎
การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอาย 
ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์

1. โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คําวัสดุการศึกษา) 

23,800.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษาส าหรับการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนครบ
ทุกคน 

2. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

 68,600.00 เด็กนักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลางวันอยําง
ทั่วถึงและมีสุขภาพรํางกายที่ด ี

จ านวนนักเรียนได๎รับประทาน
อาหารครบทุกคน 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

959,000.00 เด็กนักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลางวันอยําง
ทั่วถึงและมีสุขภาพรํางกายที่ด ี

จ านวนนักเรียนได๎รับประทาน
อาหารครบทุกคน 

4. โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

65,446.60 ไมํมีการระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกในพ้ืนท่ี 

การระบาดของโรคไข๎เลือดออก
น๎อยลง 

5. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ๎า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

28,500.00 การระบาดของโรคสุนัขบ๎าใน
พื้นที่ลดน๎อยลง 

จ านวนสุนัขและแมวได๎รับการฉีด
วัคซีนครบทุกตัว 

6. โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 180,000.00 ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในการควบคุม
ปูองกันโรคและการดูแลสุขภาพ 
ด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎  
ความเข๎าใจ ในการควบคุมปูองกัน
โรคและการดูแลสุขภาพด๎วย
ตนเองร๎อยละ 70 

7. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

5,883.00 สุนัขและแมวได๎ขึ้นทะเบียนครบ
ทุกตัว 

จ านวนสุนัขและแมวได๎รับการขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 
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 9. การสํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
10. สํงเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษา
กิจกรรมด๎านศาสนา 
11. สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

8. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต ์

5,820.00 จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล
ลดลง 

ร๎อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ด๎านจราจรลดลง 

9. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

9,045.00 จ านวนอุบัติเหตุในชํวงเทศกาล
ลดลง 

ร๎อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ด๎านจราจรลดลง 

10. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

100,000.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านสาธารณสุขท่ีดีและ
ทั่วถึง 

ร๎อยละความพึงของประชาชนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 5,728,200.00 ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎สูงอายุได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 1,729,800.00 ผู๎พิการมีเงินส าหรับการยังชีพ ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 63,000.00 ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับการยัง

ชีพ 
ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน 

รวม 13  โครงการ 8,967,094.60   

6. การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

1. เสริมสร๎างระบบการท างาน การ
บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให๎มีคุณภาพ คุณธรรม 
2 .  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาคสํวนใน
การพัฒนาทางการเมือง และการ
บริหาร 
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ 

14,800.00 สถาบันพระมหากษัตริย ์ได๎รับ
การเทิดทูน และประชาชนได๎
รํวมแสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

ร๎อยละความพึงของประชาชนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

284,139.00 มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ถูกต๎อง
และเป็นธรรม 

ร๎อยละของข๎อมูลมีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 
ร๎อยละ 100 

รวม 2  โครงการ 298,939.00   

รวมทั้งสิ้น     41  โครงการ 12,944,239.07   
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2.2.7  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ท าให๎
งบประมาณที่ตั้งไว๎ไมํเพียงพอ 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม  

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าฯ สุนัขบางตัวไมํสามารถจับฉีดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ให๎เจ๎าของสุนัขหรือผู๎ดูแลจับ
สุนัขขังไว๎ลํวงหน๎า 

 

3 โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

งบประมาณตั้งไว๎ไมํเพียงพอเนื่องจากมี
จ าวนสุนัขเพิ่มขึ้น 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม  

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

1. ข๎อมูลรายละเอียดที่ดินไมํครบทุก
แปลง 
2. ผู๎ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินไมํเป็นปัจจุบัน 
3. การออกส ารวจข๎อมูลไมํได๎เนื่องจาก
ติดปัญหาการแพรํระบาดของโรคโควิด 
2019 

1. ท าการส ารวจเฉพาะแปลงท่ีมีข๎อมูล 
2. สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎น าชุมชน 
หรือผู๎ครอบรองที่ดินแปลงใกล๎เคียง 
3. ประชาสัมพันธ์ให๎เจ๎าของที่ดินสามารถ
แจ๎งรายละเอียดทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น
ไลน์ และ Facebook ของอบต.เมืองพะไล 
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   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎อง ถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล๎อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒน าท๎องถิ่นขององ ค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ด าเนิน การตามแผนด าเนินงานวําเป็นไป ตาม
เปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล๎องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น
ก าหนดหรือไมํ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให๎เ ราทราบได๎วําขณะนี้ได๎มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล๎ว ซึ่งเทคนิคอยํางงํายที่สามารถใช๎เป็นเครื่องในการติดตามได๎ เชํน Gant Chart 
ที่จะท าให๎หนํวยงานสามารถ ติดตามได๎วําการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการชํวงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ หรือไมํ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒน าท๎องถิ่น  จ าเป็นต๎องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให๎เกิดความ
ชัดเจน เป็นร ะบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด๎วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหนํวยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบํงชี้ให๎ทราบทั้งจุดเดํน หรือจุดด๎อย ของงาน /
โครงการอยํางมีระบบแล๎วตัดสินใจวําจะปรับปรุง แก๎ไขงาน /โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการ ตํอไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยูํภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วํางไว๎
หรือไมํ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหวํางการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล๎วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได๎ตั้ง
ไว๎  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท๎องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหนํวยงาน  
    3. ความก๎าวหน๎ากิจกรรมที่ก าหนดไว๎ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลผ ลิตกับทรัพยากร
ที่ใช๎โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได๎รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลปร ะโยชน์ที่เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีตํอกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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    7 . การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได๎รับรวมยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช๎หรืออาจ
เลือกใช๎ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท๎องถิ่น ก็ได๎ โดยอยํางน๎อยต๎องสามารถ 
ประเมินความสอดคล๎องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนา ท๎องถิ่นได๎ ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได๎
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติด ตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได๎ตั้งแตํกํอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นอาจให๎ความเห็น หรือ
ข๎อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น และโครงการพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช๎แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุํม 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องท่ี  1 แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นแล๎ว 
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  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน ในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม -  มีนาคม ) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน -  
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว๎  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
เดือนตุลาคม 2564 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง                                                                   
สํวนท๎องถิ่น 

20 16.88 84.40 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.12 74.13 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65 56.45 86.84 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10) (9.38) 93.80 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.38) 93.80 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.38) 93.80 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (3.56) 71.20 

    3.5 กลยุทธ์ (5) (3.81) 76.20 

    3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (4) 80.00 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (3.88) 77.60 

    3.8 แผนงาน (5) (4.5) 90.00 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ (5) (4.25) 85.00 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (4.31) 86.20 

รวม 100 84 84.00 

 
  1) พบวําประเด็นยุทธศาสตร์ ได๎คะแนนสูงสุด 56.45  คะแนน คิดเป็นร๎อยละ  86.84  ของคะแนนใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร๎อยละ 56.45 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 2) พบวําประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได๎คะแนนต่ าสุด  11.06 คะแนน คิดเป็นร๎อย
ละ 73.73 ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  และคิดเป็นร๎อยละ  11.12 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ในแตํละประเด็น
เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
20   

 

 1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ท่ีตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของไม/๎
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.91 97.00  

1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.94 97.00  

1.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.75 87.50  

1.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การ
คมนาคมขนสํง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.56 78.00  

1.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

2 1.69 84.50  

1.6 ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 1.56 78.00  

1.7 ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.19 59.50  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

2 1.25 62.50  

1.9 การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎
กระบวนการรํวมคิด  รํวมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100.00  

รวม 20 16.88 84.40  
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 สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
   1) พบวําประเด็น การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด  รํวมท ารํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวม
แก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎คะแนนสูงสุด  3  คะแนน คิดเป็นร๎อยละ  100  ของคะแนนเต็ม 
   2) พบวําประเด็น ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ได๎คะแนนต่ าสุด 1.19 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 59.50 ของคะแนนเต็ม 
    ข้อเสนอแนะ 
   1. การเกษตรควรเพิ่มเติมจ านวนพื้นที่ เชํน ท านากี่ไรํ ปลูกมันส าปะหลังเทําไรํ อ๎อยเทําไร ฯลฯ 
   2. ข๎อมูลด๎านการปศุสัตว์ควรระบุด๎วยวําเกษตรกรเลี่ยงสัตว์ประเภทใด จ านวนเทําไร เป็นต๎น 
   3. ข๎อมูลด๎านการบริการ   
     -  โรงแรมควรมีการบอกจ านวนห๎องพัก เบอร์โทรติดตํอ ฯลฯ 
    -  ร๎านค๎าของช า ควรเพิ่มเติมวําแตํละหมูํบ๎านมีจ านวนเทําไร ชื่อเจ๎าของกิจการ ฯลฯ 
    -  โรงสีข๎าว ควรเพิ่มเติมวําแตํละหมูํบ๎านมีจ านวนเทําไร ชื่อเจ๎าของกิจการ ฯลฯ 
   4. ข๎อมูลด๎านการพาณิชย์และกลุํมอาชีพ ควรระบุด๎วยแตํละหมูํบ๎านมีก่ีกลุํมอาชีพ ระบุสมาชิ ก
กลุํม เบอร์โทรศัพท ์
   5. ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ า ควรระบุด๎วยวําตั้งอยูํที่ใด พ้ืนที่เทําไร สามารถกักเก็บน้ าได๎เทําไร 
   6. เห็นควรน าข๎อมูล จปฐ. มาประกอบการจัดท าแผนด๎วย 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล๎องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของ อบต.เมืองพะไล นโยบายของนายก 
อบต.เมืองพะไล รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand 4.0   

2 1.94 97.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช๎ ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

1 0.63 63.00  

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

2 1.75 87.50  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎

ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุํมตําง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

2 1.69 84.50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตําง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

2 1.31 65.50  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการ
ด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 1.31 65.50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก๎ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก๎ไขปัญหา 

2 1.31 65.50  

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ 
และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เชํน สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 0.56 28.00  

 2.9 ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผํานมาและแนว
ทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 0.56 28.00  

รวม 15 11.06 73.73  
 สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
 1) พบวํา ประเด็น การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น  ได๎คะแนน
สูงสุด  1.75  คะแนน คิดเป็นร๎อยละ  87.50  ของคะแนนเต็ม 
  2) พบวําประเด็น สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เชํน สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ และประเด็นผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที ่
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ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได๎คะแนนต่ าสุด 0.56 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 28.00 ของคะแนนเต็ม 

  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65    

 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมือง
พะไล 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเมืองพะไล และเชือ่มโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และ Thailand 4.0 

10 9.38 93.80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด 
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.38 93.80  

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

10 9.38 93.80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การบริหาร
สํวนต าบลเมืองพะไล ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารสํวนต าบลเมือง
พะไล และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

5 3.56 71.20  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท า
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมือง
พะไล ที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์
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 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎อง
และสนับสนุนตํอกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

5 4 80.00 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบล
เมืองพะไล ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3.88 77.60  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลเมืองพะไลที่มีความชัดเจน น าไปสูํ
การจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิน่ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

5 4.50 90.00  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุํม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล 

5 4.25 85.00  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต /โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุํมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต๎น เพื่อน าไปสูํการจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีอยํางถูกต๎องและ
ครบถ๎วน 

5 4.31 86.20  

รวม 65 56.45 86.85  

 สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
 1) พบวํา ประเด็น ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล   ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัด  ได๎คะแนนสูงสุด   9.38  คะแนน คิดเป็นร๎อยละ   
93.80  ของคะแนนเต็ม 
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  2) พบวําประเด็นวิสัยทัศน์ได๎คะแนนต่ าสุด 3.56 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 71.20ของคะแนนเต็ม 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดแผนงานโครงการที่ตรงตามความต๎องการของประชาชนอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 
  2. โครงการในแผนพัฒนาท๎องถิ่นยังไมํเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 
  3. วิสัยทัศน์ควรแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลต๎องการ และให๎มีความสอดคล๎อง
กับโอกาสและศักยภาพองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให๎คะแนนโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.87 88.70 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒน าท้องถิ่นปีไป

ปฏิบัติใน   เชิงปริมาณ  
10 8.87 88.70 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒน าท้องถิ่นปีไป
ปฏิบัติใน   เชิงคุณภาพ  

10 8.87 88.70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.12 81.20 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.20 84.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 4.37 87.40 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  
5 4.25 85.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

5 4.62 92.40 

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ   

5 4.62 92.40 

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 3.50 70.00 
 5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.75 95.00 
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎
หลักประชารัฐ  

5 3.37 67.40 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 3.62 72.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 3.62 72.40 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 

5 4.12 82.40 

 5 . 12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์  

5 4.25 85.00 

รวม 100 84.02 84.02 
 
  1) พบวําประเด็นโครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ได๎คะแนนสูงสุด  4.75 คะแนน คิดเป็นร๎อย
ละ 95.00 ของคะแนนในประเด็น โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และคิดเป็นร๎อยละ  4.27 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 2) พบวําประเด็นโครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใต๎หลักประชารัฐ  ได๎คะแนนต่ าสุด  3.37 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ  67.40 ของคะแนนในประเด็น โครงการ
แก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  และคิดเป็น
ร๎อยละ 3.37 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 3) พบวําความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  203 โครงการ ได๎คะแนน  4.20
คะแนน คิดเป็นร๎อยละ  84.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์
สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบวําก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งหมด   203 โครงการ ได๎
คะแนน  4.37 คะแนน คิ ดเป็นร๎อยละ  87.40 ของคะแนนที มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5) พบวําการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล ได๎น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจํายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม 
การโอนตั้งจํายใหม ํจ านวน  41  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  20.19  ของโครงการทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561  - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ านวน  203 โครงการ (จากโครงการ
ทั้งหมด) 
 6) พบวําโครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎คะแนน 4.62 คะแนน 
 7) พบวําเปูาหมายของโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 2565) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ได๎คะแนน 4.62 คะแนน  
 8) พบวําโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 256 5) มีความสอดคล๎อง กับ 
Thailand 4.0 ได๎คะแนน  3.50  คะแนน 
 9) พบวําโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 256 5) มีความสอดคล๎อง กับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ได๎คะแนน  4.75 คะแนน   
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10) พบวําโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นโครงการเกี่ยวกับการ

แก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ ได๎คะแนน  
3.37  คะแนน 
   11) พบวําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการจัดตั้งงบประมาณที่มี
ความสอดคล๎องกับเปูาหมาย ได๎คะแนน 3.62 คะแนน 
 12) พบวําโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการประมาณการราคา
ถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได๎คะแนน  3.62  คะแนน 
  13) พบวําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  
และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ  ได๎คะแนน  4.12  คะแนน 
 14) พบวําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีการก าหนดผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  ได๎คะแนน  4.25  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564)               
   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 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 
สายหน๎าโรงพยาบาล 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม.      
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว  80 ม. หนา 0.15 ม. 

254,500.00 231,000.00 100 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 
จากท่ีดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม.      
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. 
ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม.  

299,100.00 
 

297,000.00 
 

11.44 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในบ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 
จากบ๎านนางทองสา  นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม. 

626,700.00 66,000.00 
 

3.62 

4 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง - ศาลา
กลางบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.05 ม. 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 130 ม. 
หนา 0.05 ม. 

300,000.00 (จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

18.57 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎าน     
นางนภารัตน์  วิวาโค 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 79 ม. หนา 0.15 ม. 

194,220.00 182,000.00 
 

95.18 

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหลุบทุํม หมูํท่ี 
4 สายจากบ๎านหลุบทํุม - หนองหลุบทํุม 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 35  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

234,000.00 82,500.00 17.50 

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองแก ม.9 สายจากบ๎าน
นางสวัสดิ์  ชุมพา – สามแยก 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4  ม.  
ยาว 86  ม.  หนา 0.15 ม. 

234,000.00 199,000.00 43.00 

8 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3  จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - บ๎าน
นางฝูาย เลิศมงคล 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว๎าง 4 ม. 
ยาว 383 ม. หนา 0.05 ม. 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว๎าง 4 
ม. ยาว 67 ม. หนา 0.05 ม. 

100,900.00 จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

17.49 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านพะไล ม.3 สายบ๎านนาง
หวานเมือง  ใจดี 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  
ยาว 50  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  
ยาว 20  ม.  หนา 0.15 ม. 

103,545.00 33,000.00 40.00 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดงน๎อย ม.2 สายบริเวณ

ที่ดินนางสุพร แทนไธสง ไปท่ีนานางมนเทียร หงษ์ไธสง 
กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง  5  ม. 
ยาว 793 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 103  ม.  หนา 0.15 ม. 

299,100.00 297,000.00 12.98 

11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองแก 
หมูํที่ 9 จากสี่แยกบ๎านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสามแยก
บ๎านนางสวัสดิ์ ชุมพา 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง  4  ม. 
ยาว 232 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
114 ม. หนา 0.15 ม. 

400,000.00 จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

62.06 

12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.252 
- 02  บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม. 

139,900.00 จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

100 

13 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดีลุน ถึง 
บ๎านนางดวงใจ วิชาผา 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. 

93,800.00 จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

100 

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย หมูํที่ 6 จาก
ถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ๎านเพ็ดน๎อย -
หนองแสง   

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 490  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 103  ม.  หนา 0.15 ม. 

300,000.00 297,000.00 21.02 

15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.เมือง
พะไล ไปบ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 1,700  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  
ยาว 74  ม.  หนา 0.15 ม. 

2,734,390.00 214,000.00 4.35 

16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย ม.6 จากถนน
หนองแวง บัวใหญํ – บ๎านเพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
2,700 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
76 ม. หนา 0.15 ม. 

583,000.00 220,000.00 2.81 

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านหนองเรือ ม.7 ไป
บ๎านวังโพน 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
2,200 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
103 ม. หนา 0.15 ม. 

2,385,000.00 297,000.00 4.68 

รวม 9,282,155.00 3,203,500.00  
 

 1) พบวําโครงการที่ด าเนินการได๎จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได๎มากสุด จ านวน 3 โครงการ ได๎แกํ  
    -  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎าโรงพยาบาล คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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  -  โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม .ถ.252 - 02  บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมาย โครงการที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
   - โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดีลุน ถึง บ๎านนางดวงใจ วิชาผา  คิดเป็นร๎อยละ  100 ของ
เปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 2) พบวําโครงการที่ด าเนินการได๎จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได๎น๎อยสุด ได๎แกํ  โครงการกํอสร๎างถนน คสล . บ๎านเพ็ดน๎อย ม .6 จากถนนหนองแวง บัวใหญํ – บ๎าน 
เพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย พ้ืนที/่ผลผลิตหรือที่ได๎  76  เมตร  จ านวนเงิน  220,000.00  บาท คิดเป็นร๎อยละ 2.81 ของจ านวนเปูาหมายโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

   3.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมูํบ๎านหนองแก ม.9 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนองแก 
 ม.9 เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนองแก 
 ม.9 เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน 

100,000.00 100,000.00 100 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ -
บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  
ฮาดเศษ -บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  
ฮาดเศษ -บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

100,000.00 86,408.92 100 

3 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล 
ม.3 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล 
ม.3 

50,000.00 44,826.58 100 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  
นามสมบูรณ ์

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนาง
ดวงเนตร  นามสมบูรณ ์

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนาง
ดวงเนตร  นามสมบูรณ ์

250,000.00 33,814.14 100 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.
1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – 
บ๎านแดงน๎อย ม.2 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 
ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.
1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 
ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.
1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

100,000.00 68,580.58 100 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎าน
พะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึง
หน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจด ี

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึง
หน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจด ี

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึง
หน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจด ี

24,000.00 21,196.70 100 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎าน
พะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึง
สวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึง
สวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบ๎ํานพะไล  ม.
3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึง
สวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

36,000.00 31,313.55 100 

รวม 660,000.00 386,140.47  

   พบวําแผนงานเคหะและชุมชนได๎ด าเนินการจ านวน 7 โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการได๎จริง ได๎แกํ  
   - โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎านหนองแก ม.9 คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
    - โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ -บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว   คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมายโครงการ
ที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
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   - โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3  คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม .1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นามสมบูรณ์   คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมายโครงการ ที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
   - โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2  คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจดี  คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายโครงการ
ที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม  คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้ง
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

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 โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎า
ไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟช่ัน
สากลและของดีบัวลาย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย อ าเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อด าเนินโครงการการจัด
งานสืบสานมรดกผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํ
แฟช่ันสากลและของดีบัวลาย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

50,000.00 50,000.00 100 

2 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบลเมืองพะไล  
จ านวน 60 คน 

จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบล
เมืองพะไล  จ านวน 20 คน หลักสูตร
ตัดเย็บเสื้อผ๎า 

60,000.00 38,565.00 33.33 

รวม 110,000.00 88,565.00  

   พบวํายุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ได๎ด าเนินการจ านวน 2 โครงการ  เป็นโครงการที่ด าเนินการได๎จริง ได๎แกํ  
   - โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟชั่นสากลและของดีบัวลาย คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
   - โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพประชาชน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ของเปูาหมายโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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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) 

- - 
 

- - - 
 

- - 

รวม - -  

  พบวํายุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม แผนงานการเกษตร ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 
 
    3.3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
- - 

 
- - - 

 
- - 

รวม - -  
 

พบวํายุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม แผนงานเคหะและชุมชน ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 
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  3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
   3.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

- - - - - - - 

รวม - -  

  พบวํายุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด๎านแหลํงน้ า ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  3.5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

- - - - - - - 

รวม - -  

พบวํายุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 
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    3.5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
- - - - - - - 

รวม - -  

พบวํายุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

    3.5.3 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
(คําวัสดุการศึกษา) 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล 
จ านวน  14 คน 

40,000.00 23,800.00 100 

2 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล  
จ านวน  14 คน 

300,000.00 68,600.00 100 

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ๎านแดงน๎อย ร.ร.บ๎านฝาผนัง 
ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ๎านแดงน๎อย ร.ร.บ๎านฝาผนัง 
ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

965,000.00 959,000.00 100 

รวม 1,305,000.00 1,051,400.00  
 
  พบวําแผนงานแผนงานการศึกษา สามารถด าเนินการได๎จริงตามเปูาหมาย  3 โครงการ ได๎แกํ 
  - โครงการสนับหนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานการศึกษา (วัสดุการศึกษา) คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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    - โครงการสนับหนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานการศึกษา (อาหารกลางวัน) คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

  3.5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
1 โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออก พํนหมอกควัน ม.1-9 ต.เมือง

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

80,000.00 65,446.60 100 

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล 
เมืองพะไล หมูํที่ 1-9   

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าน
ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบลเมือง
พะไล   จ านวน  950  ตัว 

75,000.00 28,500.00 100 

3 โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน   
ม.1 - ม.9 

จํายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน   ม.1 - ม.9 

180,000.00 180,000.00 100 

4 โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล    
เมืองพะไล 

ส ารวจข๎อมูลและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว ในพื้นที่
ต าบลเมืองพะไล  หมูํที่ 1-9 

15,000.00 5,883.00 100 

รวม 350,000.00 279,829.60  
  พบวําแผนงานสาธารณสุขสามารถด าเนินการได๎จริงตามเปูาหมาย  4 โครงการ ได๎แกํ 
  - โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออก คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าฯ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
    - โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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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    

  พบวําแผนงานสังคมสงเคราะห์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

   3.5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

- - - - - - - 

รวม - -  
  พบวําแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน    
 

3.5.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน  2 จุด 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน  2 จุด 

30,000.00 5,820.00 100 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปี
ใหม ํ

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน  2 จุด 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชนจ านวน  2 จุด 

30,000.00 9,045.00 100 

รวม 60,000.00 14,865.00  
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พบวําแผนงานการรักษาความสงบภายใน สามารถด าเนินการได๎ 2 โครงการ  โครงการที่ด าเนินการได๎จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได๎มากสุด  ได๎แกํ โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์  และโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ  คิดเป็นร๎อยละ  100 ของเปูาหมายโครงการ ที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  

   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 

120,000.00 100,000.00 100 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุต าบลเมือง
พะไล จ านวน   757   คน 

7,000,000.00 5,728,200.00 100 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ ผู๎พิการต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการต าบลเมือง
พะไล จ านวน   178   คน 

2,200,000.00 1,729,800.00 100 

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ต าบล
เมืองพะไล จ านวน   11   คน 

72,000.00 63,000.00 100 

รวม  7,621,000.00  
 

พบวําแผนงานงบกลางสามารถด าเนินการได๎จริงตามเปูาหมาย  4  โครงการ ได๎แกํ 
  - โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไลคิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  - โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 3.6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

- - - - - - - 

รวม - - - 
   
   พบวํายุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร แผนงานเคหะและชุมชน ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

   3.6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
และงานรัฐพิธีอื่นๆ 

อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลาย อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลาย 30,000.00 14,800.00 100 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ ม.1 -   
ม.9 ต าบลเมืองพะไล 

300,000.00 284,139.00 100 

รวม 330,000.00 298,939.00  
  1) พบวําแผนงานบริหารงานทั่วไปสามารถด าเนินการได๎จริงตามเปูาหมาย  2 โครงการ ได๎แกํ 

- โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอ่ืนๆ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
- โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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   3.6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ
ได้จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

- - - - - - - 

 รวม - -  

   พบวํายุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ไมํมีการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 (วันที่  1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564)     
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 4.1.1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านสระน้ าเที่ยง ม. 5 สายหน๎าโรงพยาบาล 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม.      
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว  
80 ม. หนา 0.15 ม. 

254,500.00 231,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว  80 ม. หนา 0.15 ม. 100 

  4.1.2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎านโนนสะอาด  ม. 8 จากที่ดินนายไสว  จันทีนอก ถึงคลองล าห๎วยน๎อย 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม.      
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
103 ม. หนา 0.15 ม.  

299,100.00 
 

297,000.00 
 

ถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. 11.44 
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4.1.3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในบ๎านสระน้ าเที่ยง ม.5 จากบ๎านนางทองสา  นามวงษา ไปบ๎านเพ็ดน๎อย 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.      
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
29 ม. หนา 0.15 ม. 

626,700.00 66,000.00 
 

ถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม. 3.62 

4.1.4 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 สายจาก รร.บ๎านฝาผนัง - ศาลากลางบ๎าน 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 
0.05 ม. 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 
0.05 ม. 

300,000.00 (จํายขาดเงินสะสม) 
194,000.00 

ถนน คสล. ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 
0.05 ม. 

18.57 

4.1.5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎าน     นางนภารัตน์  วิวาโค 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 83 
ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
79 ม. หนา 0.15 ม. 

194,220.00 182,000.00 
 

ถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 79 ม. หนา 0.15 ม. 95.18 

4.1.6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหลุบทุํม หมูํที่ 4 สายจากบ๎านหลุบทุํม - หนองหลุบทุํม 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 35  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

234,000.00 82,500.00 ถนน คสล. กว๎าง  4  ม.  ยาว 35  ม.  หนา 0.15 ม. 17.50 
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4.1.7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองแก ม.9 สายจากบ๎านนางสวัสดิ์  ชุมพา – สามแยก 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4  ม.  ยาว 
86  ม.  หนา 0.15 ม. 

234,000.00 199,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 4  ม.  ยาว 86  ม.  หนา 0.15 ม. 43.00 

4.1.8 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3  จากบ๎านนางยุวพิน หนูแก๎ว - บ๎านนางฝูาย เลิศมงคล 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตกว๎าง 4 ม. ยาว 383 ม. 
หนา 0.05 ม. 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
67 ม. หนา 0.05 ม. 

100,900.00 จํายขาดเงินสะสม 
100,000.00 

ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว๎าง  4 
ม. ยาว 67 ม. หนา 0.05 ม. 

17.49 

4.1.9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านพะไล ม.3 สายบ๎านนางหวานเมือง  ใจดี 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  ยาว 
50  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  ยาว 
20  ม.  หนา 0.15 ม. 

103,545.00 33,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 3  ม.  ยาว 20  ม.  หนา 0.15 ม. 40 

4.1.10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแดงน๎อย ม.2 สายบริเวณท่ีดินนางสุพร แทนไธสง ไปที่นานางมนเทียร หงษ์ไธสง 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง  5  ม. ยาว 
793 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
103  ม.  หนา 0.15 ม. 

299,100.00 297,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 103  ม.  หนา 0.15 ม. 12.98 
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4.1.11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองแก หมูํที่ 9 จากสี่แยกบ๎านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสามแยกบ๎านนางสวัสดิ์ ชุมพา 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง  4  ม. ยาว 
232 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 
114 ม. หนา 0.15 ม. 

400,000.00 จํายขาดเงินสะสม  
264,000.00 

ถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. 62.06 

4.1.12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.252 - 02  บ๎านฝาผนัง หมูํที่ 1 - บ๎านแดงน๎อย หมูํที่ 2 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 48 
ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม. 

139,900.00 จํายขาดเงินสะสม  
138,000.00 

ถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. 100 

4.1.13 โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ๎านพะไล หมูํที่ 3 จากบ๎านนายสมหมาย  ภักดีลุน ถึง บ๎านนางดวงใจ วิชาผา 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. 

ขนาดกว๎าง 5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. 

93,800.00 จํายขาดเงินสะสม  
92,000.00 

ถนนผิวจราจรแบบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 
5 ม.  ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. 

100 

4.1.14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย หมูํที่ 6 จากถนนสาย อบจ.นม.12205 ถึงถนนสายบ๎านเพ็ดน๎อย -หนองแสง   
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
490  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
103  ม.  หนา 0.15 ม. 

300,000.00 297,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 103  ม.  หนา 0.15 ม. 21.02 
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4.1.15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นทางบ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล ไปบ๎านตะคร๎อ ต.สามเมือง อ.สีดา 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
1,700  ม.  หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 
74  ม.  หนา 0.15 ม. 

2,734,390.00 214,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5  ม.  ยาว 74  ม.  หนา 0.15 ม. 4.35 

   4.1.16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเพ็ดน๎อย ม.6 จากถนนหนองแวง บัวใหญํ – บ๎านเพ็ดน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
2,700 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
76 ม. หนา 0.15 ม. 

583,000.00 220,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม. 2.81 

   4.1.17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านหนองเรือ ม.7 ไปบ๎านวังโพน 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
2,200 ม. หนา 0.15 ม. 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 
103 ม. หนา 0.15 ม. 

2,385,000.00 297,000.00 ถนน คสล. กว๎าง 5 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. 4.68 

 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมน 
  4.2.1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎านหนองแก ม.9  

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการ

จริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนองแก ม.9 เพื่อด าเนิน
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหนองแก  ม.9 เพื่อด าเนิน
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าหมูํบ๎าน 

100,000.00 100,000.00 ระบบเสียงตามสาย ประจ า
หมูํบ๎านหนองแก  ม.9 

100 
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    4.2.2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ -บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว  

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
พะไล ม.3 จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ -
บ๎านนางดวงจันทร์  เชื้อกาว 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 
จากบ๎านนางอุไร  ฮาดเศษ -บ๎านนางดวง
จันทร์  เช้ือกาว 

100,000.00 86,408.92 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านพะไล ม.3 

100 

   4.2.3 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3  
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินติดตั้งไฟฟูาสํอง
สวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญํ เพื่อด าเนินติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะภายในหมูํบ๎านพะไล ม.3 

50,000.00 44,826.58 ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
พะไล ม.3 

100 

   4.2.4 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นามสมบูรณ์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎าน
ฝาผนัง ม.1 สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  
นามสมบูรณ ์

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะภายในหมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 
สายหน๎าบ๎านนางดวงเนตร  นามสมบูรณ ์

250,000.00 33,814.14 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะภายใน
หมูํบ๎านฝาผนัง ม.1 

100 
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    4.2.5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 
ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.
1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบัว
ใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บ๎านฝาผนัง ม.1 ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝา
ผนัง ม.1 – บ๎านแดงน๎อย ม.2 

100,000.00 68,580.58 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ๎านฝาผนัง ม.1 
ถนนสาย นม.ถ. 252-2 บ๎านฝาผนัง ม.1 – 
บ๎านแดงน๎อย ม.2 

100 

   4.2.6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม .3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจดี 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  
ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  โนนนอก 
ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจด ี

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบัว
ใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุพิน  
โนนนอก ถึงหน๎าบ๎านนางทิพพากรณ์  ใจดี 

24,000.00 21,196.70 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  
ม.3 

100 

     4.2.7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  ม .3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอบัวใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูบํ๎านพะไล  
ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  หนูแก๎ว 
ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบัว
ใหญํ เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมูํบ๎านพะไล  ม.3 จากหน๎าบ๎านนางยุวพิน  
หนูแก๎ว ถึงสวนนายไพวัลย์  ชัยนิคม 

36,000.00 31,313.55 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมูํบ๎านพะไล  
ม.3 

100 
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   4.3 แผนงานการศึกษา 
   4.3.1 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (คําวัสดุการศึกษา) 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล จัดซื้อวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 
40,000.00 23,800.00 วัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง

พะไล 
100 

   4.3.2 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพะไล 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล  
จ านวน  14 คน 

300,000.00 68,600.00 อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.เมือง
พะไล  
 

100 

   
    4.3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ๎านแดงน๎อย ร.ร.บ๎านฝาผนัง 
ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

อุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ๎านแดงน๎อย ร.ร.บ๎านฝาผนัง 
ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

965,000.00 959,000.00 อุดหนุนคําอาหารกลางวัน ร.ร.บ๎านแดงน๎อย  
ร.ร.บ๎านฝาผนัง  ร.ร.บ๎านเพ็ดน๎อย 

100 

    
   
 
 
 

-123- 



 
  4.4 แผนงานสาธารณสุข 
    4.4.1 โครงการสํงเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออก  

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
พํนหมอกควัน ม.1-9 ต.เมืองพะไล ปี
ละ 1 ครั้ง 

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

80,000.00 65,446.60 พํนหมอกควัน ม.1-9 ต.เมืองพะไล จ านวน 1 ครั้ง 100 

   4.4.2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าฯ  
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล 
เมืองพะไล หมูํที่ 1-9   

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎านใน
สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบลเมืองพะไล   
จ านวน  950  ตัว 

75,000.00 28,500.00 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองพะไล หมูํที่ 1-9  จ านวน  950  ตัว 

100 

   4.4.3 โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ฯ  
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบลเมืองพะไล ส ารวจข๎อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและ
แมว ในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล  หมูํที่ 1-9 

15,000.00 5,883.00 ข๎อมูลจ านวนสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี จ านวน  
950  ตัว 

100 

   4.4.3 โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน   ม.1 - 
ม.9 

จํายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน   ม.1 - 
ม.9 

180,000.00 180,000.00 จํายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน   ม.1 - 
ม.9 

100 
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  4.5  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
   4.5.1 โครงการการจัดงานสืบสานมรดกผ๎าไหม-ผ๎าฝูาย (ทอมือ) ก๎าวไกลสูํแฟชั่นสากลและของดีบัวลาย 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

50,000.00 50,000.00 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวลาย อ าเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

100 

   4.5.2 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพประชาชน 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบล
เมืองพะไล  จ านวน 60 คน 

จัดฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบลเมือง
พะไล  หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ๎า จ านวน 20 คน 

60,000.00 38,565.00 ฝึกอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนต าบลเมืองพะไล  
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ๎า จ านวน 20 คน 

33.33 

 
  4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     4.6.1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน
จ านวน  2 จุด 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนจ านวน  2 
จุด 

30,000.00 9,045.00 ประชาชนมีความปลอดภัย และไมํเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

100 
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    4.6.2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน
จ านวน  2 จุด 

ตั้งจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนจ านวน  2 
จุด 

30,000.00 5,820.00 ประชาชนมีความปลอดภัย และไมํเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนมาตรฐานเดียวกัน 

100 

4.7 แผนงานงบกลาง 
     4.7.1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.) อบต.เมืองพะไล 

120,000.00 100,000.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุขท่ีดีและ
ทั่วถึง 

100 

    4.7.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ผู๎สูงอายุต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุต าบลเมือง
พะไล จ านวน   757   คน 

7,000,000.00 5,728,200.00 ผู๎สูงอายุมีเงินส าหรับการยังชีพ จ านวน   757   คน 100 

    4.7.3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร๎อยละ 

ที่ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ผู๎พิการต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการต าบลเมืองพะไล 
จ านวน   178   คน 

2,200,000.00 1,729,800.00 ผู๎พิการมีเงินส าหรับการยังชีพ จ านวน   178   คน 100 

 
-126- 



 
 
   4.7.4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมืองพะไล จํายเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ต าบลเมือง

พะไล จ านวน   11   คน 
72,000.00 63,000.00 ผู๎ปุวยเอดส์มีเงินส าหรับการยังชีพ จ านวน   11   คน 100 

  4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        4.8.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาและงานรัฐพิธีอ่ืนๆ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลาย อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลาย 30,000.00 14,800.00 อุดหนุนท่ีวําการอ าเภอบัวลาย 100 
    4.8.2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได๎จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร๎อยละ 
ที่ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
พื้นที่ ม.1 - ม.9 ต าบลเมืองพะไล ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ ม.1 -  ม.9 
ต าบลเมืองพะไล 

    300,000.00 
 

284,139.00 มีระบบการจัดภาษีที่มีประสิทธิภาพ ถูกต๎อง ครบถ๎วน 100 
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5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 56 56.00 

- หญิง 54 54.00 
2 อายุ   
 - ต่ ากวํา  ๒๐  ป ี 3 3.00 

- ๒๐ – ๓๐  ป ี 6 6.00 
- ๓๑ – ๔๑  ป ี 20 20.00 
- ๔๑ – ๕๐  ป ี 23 23.00 
- ๕๑ – ๖๐  ป ี 36 36.00 
- มากกวํา  ๖๐  ปี 22 22.00 

3 การศึกษา   
 - ประถมศึกษา 51 51.00 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 42 42.00 
- อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 10 10.00 
- ปริญญาตรี 7 7.00 
- สูงกวําปริญญาตรี - - 
- อ่ืน ............................................................................... - - 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ 3 3.00 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 5.00 
 - ค๎าขายธุรกิจสํวนตัว 10 10.00 
 - รับจ๎าง 16 16.00 
 - นักเรียน/นักศึกษา 5 5.00 
 - เกษตรกร 68 68.00 
 - อ่ืน ............................................................................... 3 3.00 

 
จากตารางข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 1) พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน  110  คน แบํงเป็นเพศชาย 56  คน คิดเป็นร๎อยละ 
56 และเพศหญิง  54  คน  คิดเป็นร๎อยละ  54  
  2) พบวําชํวงอายุของผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ อายุตั้งแตํ   51-60  ปี 
จ านวน 36  คน คิดเป็นร๎อยละ 36  รองลงมาคือชํวงอายุ 41-50   ปี  คิดเป็นร๎อยละ 23  และชํวงอายุของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีน๎อยสุดคือชํวงอายุน๎อยกวํา  20  ปี  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร๎อยละ  3.00 
 3) พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษามากที่สุด  จ านวน  51  คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  51  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร๎อยละ  42  
ไมํพบผู๎ตอบแบบสอบถามที่จบระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี 
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 4) พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบอาชีพด๎านการเกษตร มากที่สุด จ านวน   68  คน  คิดเป็นร๎อย
ละ  68  รองลงมาคืออาชีพ รับจ๎าง  จ านวน  16  คน  คิดเป็นร๎อยละ  16  และท่ีน๎อยที่สุดประกอบอาชีพ 
รับราชการ   จ านวน  3  คน  คิดเป็นร๎อยละ  3  และประกอบอาชีพอ่ืน จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ  3 

  5.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน
โครงการ/กิจกรรม 

28 25.45 71 64.55 11 10.00 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

26 23.64 73 66.36 11 10.00 

๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

20 18.18 81 73.64 9 8.18 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 

23 20.91 79 71.82 8 7.27 

๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

17 15.45 78 70.91 15 13.64 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 15 13.64 83 75.45 12 10.91 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการ
แก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 

19 17.27 79 71.82 12 10.91 

๘) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน 

21 19.09 77 70.00 12 10.91 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

16 14.55 85 77.27 9 8.18 

ภาพรวม 185 18.69 706 71.31 99 10.00 
 
  จากการส ารวจกลุํมตัวอยําง  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล  จ านวน 110 คน 
ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลในภาพรวม  พบวํา มีสัดสํวนของ
ประชาชนที่พอใจมาก  คิดเป็นร๎อยละ  18.69  สัดสํวนของประชาชนที่พอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  71.31  และ
สัดสํวนของประชาชนที่ไมํพอใจ คิดเป็นร๎อยละ 10.00 
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  5.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.54 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.54 

๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.39 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.76 

๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.35 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.02 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 7.37 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.47 

ภาพรวม 7.31 

 จากตารางความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลในยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน   พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ข๎อ 4) เทํากับ 7.76 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจรองลงมา คือ ข๎อ 1) และข๎อ 2) เทํากับ 7.54 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด  คือ ข๎อ 
5) เทํากับ 6.35 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 7.31 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.54 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.46 

๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.34 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.54 

๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.69 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.01 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 7.23 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 

ภาพรวม 7.27 

 จากตารางความพึงพอใจตํอ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลใน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ  พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ข๎อ 1) และ ข๎อ 4) เทํากับ 7.54  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจรองลงมา  คือ ข๎อ 2) เทํากับ 7.46 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด  คือ ข๎อ 5) เทํากับ 
6.69 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 7.27 คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.52 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.36 

๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.40 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.66 

๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.91 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 7.23 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม 7.26 

 จากตารางความพึงพอใจตํอ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลใน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข๎อ 4)  เทํากับ 7.66  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา  
คือ ข๎อ 1) เทํากับ 7.52  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด คือ ข๎อ 5) เทํากับ 6.75 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 7.26  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านแหลํงน้ า 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.18 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.07 

๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.04 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.25 

๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.39 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.71 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 6.93 

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.01 

ภาพรวม 6.95 
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  จากตารางความพึงพอใจตํอ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลใน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาแหลํงน้ า พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาแหลํงน้ า  คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ข๎อ 4)  เทํากับ 7.25  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา  คือ  
ข๎อ 1) เทํากับ 7.18  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด  คือ ข๎อ 5) เทํากับ 6.39 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 6.95  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.34 
๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.45 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.48 
๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.94 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 7.06 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.19 

ภาพรวม 7.20 

 จากตารางความพึงพอใจตํอ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลใน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข๎อ 1)  เทํากับ 7.51  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา  
คือ ข๎อ 4) เทํากับ 7.48  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด คือ ข๎อ 5) เทํากับ 6.65 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 7.20  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑) มีการเปิดเผยโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 7.52 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.28 
๓) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.21 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 7.42 
๕) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.60 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.90 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 7.17 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 

ภาพรวม 7.16 
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  จากตารางความพึงพอใจตํอ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไลใน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  พบวํา ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนา
การเมืองการบริหาร  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ข๎อ 1)  เทํากับ 7.52 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจรองลงมา  คือ ข๎อ 4) เทํากับ 7.42  คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน๎อยที่สุด  คือ ข๎อ 5) 
เทํากับ 6.60 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทํากับ 7.16  คะแนน  อยู่ในระดับมาก 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  6.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑. งาน / โครงการสํวนใหญํจะกระจุกตัวใน  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต และด๎านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
   2. การน า ปัญหาความต๎องการ ของชุมชนไปบรรจุไว๎ในแผนพัฒนามีจ า นวนมาก  แตํ
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
  3. ไมํสามารถด าเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับอนุมัติงบประมาณ 
  4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ไมํมีการกระจายของโครงการ
และงบประมาณในแตํละยุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องใกล๎เคียงกัน 
  6.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) บางโครงการยังไมํสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2. ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ ) ไมํสอดคล๎องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
พ้ืนที ่   
   3. การด าเนินโครงการยังไมํเป็นไปตามเปูาหมายตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
   4. ไมํมีการด าเนินโครงการครบทุกยุทธศาสตร์  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564  จ านวน  88   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
24 โครงการ  ด าเนินการได๎จริง   24   โครงการ  
  1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
    ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564   จ านวน   6   โครงการ  อนุมัติงบประมาณจ านวน   
2  โครงการ  ด าเนินการได๎จริง    2     โครงการ   
  1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
    ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564  จ านวน   7   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ จ านวน   
4 โครงการ  ด าเนินการได๎จริง    -    โครงการ ไมํได๎ด าเนินการ  4  โครงการ 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหลํงน้ า 
   ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564  จ านว น   22   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   2  โครงการ  ด าเนินการได๎จริง    -    โครงการ ไมํได๎ด าเนินการ  2  โครงการ 
   1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
   ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564  จ านวน    62   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน   28  โครงการ  ด าเนินการได๎จริง    13    โครงการ ไมํได๎ด าเนินการ  15  โครงการ 
  1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
   ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2564  จ านว น   18   โครงการ  อนุมัติงบประมาณ
จ านวน   7  โครงการ  ด าเนินการได๎จริง   2   โครงการ  ไมํได๎ด าเนินการ  5  โครงการ 
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ข้อเสนอแนะ 
  1. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเรํงดํวนของงาน / โครงการให๎ตรงกับความต๎องการ 
ของประชาชนอยํางแท๎จริง  โดยให๎ทุกภาคสํวนของสังคมก๎าวเดินไปข๎างหน๎าพร๎อมกันและไมํเน๎นด๎านใดด๎าน
หนึ่งเป็นการเฉพาะเน๎นให๎องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน  และเน๎นการมี
สํวนรํวมของประชาชนให๎มากที่สุด  สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎และรู๎เทําทันเทค โนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกไร๎พรมแดน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ไม่ควร
กระจุกอยู่ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
   3. ควรเร่งรัดให้ด า เนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทุกโครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
  4. ควรมีการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี สํงเสริมพัฒนากลุํม
อาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุํงสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร การด าเนินโครงการให๎ประชาชนรับทราบอยําง
ทั่วถึงด๎วยวิธีการตํางๆ ที่สมารถเข๎าถึงประชาชน ชุมชน ให๎ได๎รับข๎อมูลขําวสารมากที่สุด 
   6. ควรมีการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพะไล และมีฐานข๎อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช๎ประกอบเป็นข๎อมูลในการวิ เคราะห์สภาพแวดล๎อมของหมูํบ๎าน เพื่อน าไปสูํแนว
ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและสามารถแก๎ไขปัญหา
เป็นไปอยํางรวดเร็ว 
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