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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับพระราช
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ก าหนดให้ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัด  และหน่วยงานของรัฐที่
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ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2562 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงได้ด า เนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
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   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวดันครราชสีมา 

 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เดิมคือ สภาต าบลได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2539 
  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  106 กิโลเมตร  เป็นต าบล 1 ใน 4 
ต าบลของอ าเภอบัวลาย ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอบัวลายประมาณ 100 เมตร 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 9 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอ
บัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศเหนือ  ติดกับต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางล าห้วยขี้หนูทางทิศเหนือของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสัน
เนิน  จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕ จดกึ่งกลางทาง
สาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ 
กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองหว้า  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตาม
ทางสาธารณะสายฝาผนัง - หนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  
TC  ๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือ
ของบ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตต าบล  และทาง
สาธารณะสายหนองหว้า - บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  
   ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากกึ่งกลางล าห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  ๓๔๑๒๗๗  ไปทางทิศเหนือตาม       
ล าห้วยยาง  และล าห้วยขี้หนูจดบ้านหนองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตกประมาณ  ๙  กิโลเมตร 
   ทิศใต้  ติดกับต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคัน
นาทางทิศใต้ของบา้นหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลางล าห้วย
ยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ 
กิโลเมตร 
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แผนที่ต าบลเมืองพะไล 

 

 
 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นพ้ืนที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าไม้บ้างเล็กน้อย  และป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  เหมาะแก่การท านาควบคู่ไปกับ
การเลี้ยงสัตว์ 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเมืองพะไล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical 

monsoon climate) โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้ต าบลเมืองพะไลมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเล และมหาสมุทร
เข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท าให้มี
ฝนตกท่ัวไป  

 ภูมิอากาศ  
     1. อุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
     - อุณหภูมิสูงสุด 28.6  องศาเซลเซียส 
    - อุณหภูมิต่ าสุด 23.8  องศาเซลเซียส 
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   2. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (ปี 2561) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    - ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน ม.ค. – เม.ย.    47.95 มม. 
     - ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน พ.ค. – ส.ค.  229.10 มม. 
    - ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  เดือน ก.ย. – ธ.ค.    68.28 มม. 
    - ปริมาณน้ าฝนทั้งปี               1,381.3 มม. 
   3. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ 
    - ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง 
    - ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภา ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุม กับมีช่วงกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคใต้ เป็นระยะต่อจากนั้นจนถึงเดือน
ธันวาคมซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุม 
    - ฤดูหนาว  เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็น
ช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย 

     1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ติดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

  ต าบลเมืองพะไล แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้   
   หมู่ที่  ๑  บ้านฝาผนัง ผู้ปกครอง   นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 084 8329791 
   หมู่ที่  ๒  บ้านแดงน้อย ผู้ปกครอง   นายสุทัศน์  ชุนไธสง ก านันต าบลเมืองพะไล 
        เบอร์โทรศัพท์ 081 0333443 
   หมู่ที่  ๓  บ้านพะไล ผู้ปกครอง   นายไพวัลย์  ชัยนิคม ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 093 3877279 
   หมู่ที่  ๔  บ้านหลุบทุ่ม   ผู้ปกครอง   นางสาวปณิตา  ดงขาว ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 087 0715878 
   หมู่ที่  ๕  บ้านสระน้ าเที่ยง ผู้ปกครอง   นายแสงอารมย์  นามวงษา  ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 085 4900531 
    หมู่ที่  ๖  บ้านเพ็ดน้อย ผู้ปกครอง   นายเจริญ  แพงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 086 2446743 
   หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเรือ ผู้ปกครอง   นายทัฐสกัณม์  แสงชัยพานิช  ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 089 7815094 
   หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง   นายสิงห์  สาฆ้อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
       เบอร์โทรศัพท์ 085 7772400 
   หมู่ที่  ๙  บ้านหนองแก ผู้ปกครอง   นายชู  หาลิตะวัน ผู้ใหญ่บ้าน 
        เบอร์โทรศัพท์ 080 0431540 
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  ต าบลเมืองพะไลมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  22.09  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
13,806.25  ไร่ 
  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 370 กิโลเมตร 
   ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร 
   ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร 

     2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีการด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
   1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น    9    เขต 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       3,103 คน 
   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง       2,444 คน 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2556) 
      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้งหมู่บ้านละ  2  คน  ต าบลเมืองพะไล  มีทั้งสิ้น  9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล จ านวน 18 คน ดังนี้   

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายทองสุข  ผิวผ่าน ประธานสภาฯ 095-6201670 
2 นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาฯ 093-0797959 
3 นายมงคล  มูลแก่น ส.อบต. หมู่ 1 081-0709025 
4 นายอัครพล  เตตานัง ส.อบต. หมู่ 1 098-1852883 
5 นายอุดร  แพงไธสง ส.อบต. หมู่ 2 089-2579324 
6 นายฤทธิ์  สีมา ส.อบต. หมู่ 3 084-5548595 
7 นายธีรเดช  ยะสีดา ส.อบต. หมู่ 3 062-5048955, 093-4972685 
8 นายธงไท  ลายทอง ส.อบต. หมู่ 4 085-7728911 
9 นายส าราญ  ภิรมจิตร ส.อบต. หมู่ 4 090-2875038 

10 นายสุชาติ  วรรณปะโค ส.อบต. หมู่ 5 088-3566855 
11 นายเจียม  ทุทุมมา ส.อบต. หมู่ 5 085-2099250 
12 นายถาวร  ศรีซาแอน ส.อบต. หมู่ 6 098-1982256 
13 นายบุญเหลือ  สีนามบุรี ส.อบต. หมู่ 6 098-1152416 
14 นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ ส.อบต. หมู่ 7 080-0470805 
15 นางค าปน  ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ 7 065-3238692 
16 นายสายัณห์  สดศรี ส.อบต. หมู่ 8 089-0059936 
17 นายสุเวช  ปัตวงษ ์ ส.อบต. หมู่ 9 089-9451780 
18 นายประเสริฐ  วรรณปะเขา ส.อบต. หมู่ 9 061-0506824 
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      2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       3,123 คน 
   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง       2,454 คน 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2556) 
  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร จ านวน 
2 คน และเลขานุการผู้บริหาร จ านวน 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมืองพะไล 081 - 9766014 
2 นายดาว  จันภิรมย์ รองนายก อบต.เมืองพะไล 087 - 9835928 
3 นายบุเรงนอง  วันณะปะโค รองนายก อบต.เมืองพะไล 089 - 5146718 
4 นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ์ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 091 - 3517785 

      3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย  เลือกตั้งเมื่อวันที่  22  
กรกฎาคม  2555 
  นางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล โทรศัพท์ 081 7906108 

    4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต  5  เลือกตั้งเมื่อวันที่  24  มีนาคม 2562 
  นายโกศล  ปัทมะ โทรศัพท์   081 8405870 

3. ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอ   
บัวลาย  ณ  วันที่  30  เมษายน  2562  ของต าบลเมืองพะไล  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๔,๑49  คน  จ าแนกเป็น 
ชาย  ๒,072  คน  หญิง  ๒,๐77 คน   และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,274  ครัวเรือน  จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ ฝาผนัง 230 424 420 844 
๒ แดงน้อย 187 304 324 628 
3 พะไล 123 199 206 405 
4 หลุบทุ่ม 76 118 124 242 
5 สระน้ าเที่ยง 71 104 96 200 
6 เพ็ดน้อย 178 256 287 543 
7 หนองเรือ 168 311 301 612 
8 โนนสะอาด 77 137 122 259 
9 หนองแก 164 219 197 416 

รวม 1,274 2,072 2,077 4,149 

 ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอบัวลาย (ข้อมูล ณ วันที่   30   เมษายน  2562) 
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ข้อมูลจ านวนประชากรย้อยหลัง  3  ปี 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ประชากรชาย 2,059 2,056 2,068 2,071 2,072 
ประชากรหญิง 2,070 2,062 2,064 2,075 2,073 

รวมประชากร 4,129 4,118 4,132 4,146 4,145 

  ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอบัวลาย (ข้อมูล ณ วันที่   30   เมษายน  2562) 

     3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า  1  ปี 16 14 30 
1  ปี 17 20 37 
2  ปี 21 21 42 
3  ปี 17 24 41 
4  ปี 23 17 40 
5  ปี 26 25 51 
6  ปี 18 19 37 
7  ปี 23 24 47 
8  ปี 33 22 55 
9  ปี 29 25 54 

10  ป ี 23 22 45 
11  ป ี 24 27 51 
12  ป ี 34 24 58 
13  ป ี 22 14 36 
14  ป ี 27 22 49 
15  ป ี 32 20 52 
16  ป ี 30 23 53 
17  ป ี 18 22 40 
18  ป ี 25 22 47 
19  ป ี 27 24 51 
20  ป ี 30 30 60 
21  ป ี 26 25 51 
22  ป ี 21 34 55 
23  ป ี 25 21 46 
24  ป ี 26 27 53 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

25  ป ี 37 29 66 
26  ป ี 22 32 54 
27  ป ี 26 19 45 
28  ป ี 25 32 57 
29  ป ี 35 28 63 
30  ป ี 23 25 48 
31  ป ี 28 25 53 
32  ป ี 33 33 66 
33  ป ี 31 34 65 
34  ป ี 31 24 55 
35  ป ี 28 36 64 
36  ป ี 28 30 58 
37  ป ี 36 47 83 
38  ป ี 36 28 64 
39  ป ี 48 32 80 
40  ป ี 41 43 84 
41  ป ี 36 35 71 
42  ป ี 36 44 80 
43  ป ี 52 29 81 
44  ป ี 36 31 67 
45  ป ี 21 30 51 
46  ป ี 54 33 87 
47  ป ี 27 33 60 
48  ป ี 48 31 79 
49  ป ี 32 31 63 
50  ป ี 38 34 72 
51  ป ี 40 43 83 
52  ป ี 40 21 61 
53  ป ี 34 40 74 
54  ป ี 29 32 61 
55  ป ี 19 25 44 
56  ป ี 14 28 42 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

57  ป ี 28 36 64 
58  ป ี 26 24 50 
59  ป ี 29 26 55 
60  ป ี 21 30 51 
61  ป ี 21 24 45 
62  ป ี 21 19 40 
63  ป ี 22 14 36 
64  ป ี 25 29 54 
65  ป ี 23 20 43 
66  ป ี 16 22 38 
67  ป ี 15 21 36 
68  ป ี 15 11 26 
69  ป ี 15 25 40 
70  ป ี 14 13 27 
71  ป ี 11 13 24 
72  ป ี 4 22 26 
73  ป ี 14 17 31 
74  ป ี 5 15 20 
75  ป ี 14 11 25 
76  ป ี 6 7 13 
77  ป ี 5 10 15 
78  ป ี 7 7 14 
79  ป ี 6 9 15 
80  ป ี 9 7 16 
81  ป ี - 9 9 
82  ป ี 4 4 8 
83  ป ี 1 4 5 
84  ป ี 4 8 12 
85  ป ี 6 4 10 
86  ป ี 4 5 9 
87  ป ี 2 3 5 
88  ป ี 1 - 1 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

89  ป ี 1 1 2 
90  ป ี 1 2 3 
91  ป ี - 2 2 
92  ป ี 2 2 4 
93  ป ี - 3 3 
94  ป ี 1 2 3 
95  ป ี - - - 
96  ป ี - - - 
97  ป ี - 1 1 
98  ป ี - - - 
99  ป ี - 1 1 

100  ป ี - - - 
อายุมากกว่า 100 ปี - 1 1 

   ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอบัวลาย (ข้อมูล ณ วันที่   30   เมษายน  2562) 

 4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
   ระดับการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล พบว่าประชากรส่วนใหญ่จบ 
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
   สถานศึกษา ครูและนักเรียน ต าบลเมืองพะไล ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน  1  แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
    2. โรงเรียนประถม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  3  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย   
   3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  1  แห่ง 
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล 
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ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฝาผนัง  
 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 2 3 5 

อนุบาล 2 4 1 5 

อนุบาล 3 2 6 8 

ป.๑ 4 2 6 

ป.๒ 5 5 10 

ป.๓ 7 3 10 

ป.๔ 1 - 1 

ป.๕ 2 3 5 

ป.๖ 3 5 8 

รวม 30 28 58 
  ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านฝาผนัง 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายอาทิตย์  พลเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียน 093 - 2862863 
2 นายทวีศักดิ์  น้อยวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 084 - 3347230 
3 นางกุศล  พร้อมจิตต์ ครูช านาญการพิเศษ 092 - 2919667 
4 นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 081 - 7604654 
5 นางญาดา  หงษ์ทอง ครูช านาญการพิเศษ 084 - 9617363 
6 นางศศิประภา  แทนลา ครูช านาญการพิเศษ 085 - 0154705 
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ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 5 5 10 

อนุบาล 2 6 9 15 

อนุบาล 3 5 5 10 

ป.๑ 5 8 13 

ป.๒ 6 5 11 

ป.๓ 9 5 14 

ป.๔ 9 7 16 

ป.๕ 6 1 7 

ป.๖ 9 8 17 

ม.๑ 9 8 17 

ม.๒ 8 8 16 

ม.๓ 7 7 14 

รวม 84 71 155 
 

   ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายประกาศิต  ศรีโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 095- 6212219 
2 นางเตือนใจ  ชนะภัย คร ู 084 - 8318581 
3 นางวงเดือน   พุกพิลา คร ู 087 - 3215700 
4 นางดวงสุรีย์พร  ศรีดาธรรม คร ู 087 - 2468440 
5 นางสมทรัพย์  ลาดขามป้อม คร ู 096 - 4166295 
6 นางถนอมศรี  ทักษิณ คร ู 086 - 2198344 
7 นางสุวิมล  ศรีโคตร คร ู 089 - 5686350 
8 นางรัตติยา  อ าพันพิศุทธิ์ คร ู 081 - 3200203 
9 นางจรัสศรี  กล้าหาญ คร ู 089 - 8437729 

10 นางประนอมจิต  ริยะตา คร ู 097 - -1063407 
11 นายอคร  บุญประเสริฐ คร ู 089 - 8437729 
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแดงน้อย (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

12 นางเปรมฤดี บุญประเสริฐ คร ู 086 - 2457399 
13 นางสิริรัตน์  เรืองศักดิ์ คร ู 084 - 4558605 
14 นางอติยาภรณ์  ค ากอง คร ู 096 - 5895791 
15 นายณัฐภณ  ตึกตะคุ คร ู 087 - 2479699 
16 นางสรารัตน์  ค าแสนพันธ์ ครูอัตราจ้าง 089 - 9499833 
17 นางสุกานดา  ลาดนอก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 091 - 0196557 
18 น.ส.กัญญารัตน์  อสุรินทร์ ธุรการ 080 - 1739426 
19 นายอดพิงษ์  หาญชนะ นักการภารโรง 091 - 0780567 

 
ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 1 1 2 
อนุบาล 2 1 1 2 
อนุบาล 3 1 1 2 

ป.๑ 1 2 3 
ป.๒ - 3 3 
ป.๓ 3 1 4 
ป.๔ - 2 2 
ป.๕ 3 1 4 
ป.๖ 4 3 7 

รวม 14 15 29 
 ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายไพศาล  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน 086 - 2837260 
2 นางศรีสมบูรณ์  แก้วจันลา ครูช านาญการพิเศษ 084 - 4103617 
3 นายมานะ  แสนนามวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 080 - 7217822 
4 นางศิริภรณ์  แสนนามวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 081 - 3897974 
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ตาราง แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต าบลเมืองพะไล) 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประถมศึกษา - 17 17 
ระดับมัธยมต้น 15 8 23 

ระดับมัธยมปลาย 27 21 48 
รวม 42 46 88 

 ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชาญ  อยู่เกาะ ผู้อ านวยการ กศน. 092 - 5480660 
2 น.ส.กฤติมาภรณ์  สิบส าราญ ครู กศน. 093 - 4798708 
3 นายสมัย  ค าโสภา ครู กศน. 089 - 2804082 
4 นายทวิช  ชัยสิน ครู กศน. 063 - 3130031 
5 นางกนกรัตน์  วงกฏ ครู กศน. 087 - 2486851 
6 นางจันทนี  ศรีนอก ครู กศน. 090 - 2953344 
7 นางทัศวรรณ  ลุนลี ครู กศน. 098 - 1900545 
8 น.ส.ทัศณีญา  การปลูก ครู กศน. 081 - 4281755 
9 น.ส.จิดาภา  ราชสมบัติ ครู กศน. 089 - 9493542 

10 นายอนุรักษ์  พรมศรี ครู กศน. - 
 

ตารางข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวม (คน) 

10 10 20 

 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางสุพัตรา  วันณะปะโค ผู้ดูแลเด็ก 082 - 8632088 
2 น.ส.ศิรินทิพย์  ศรีวงษ์ ผู้ดูแลเด็ก 098 - 6136760 
3 นางโสภี  พัตรภักดิ์ แม่บ้าน 093 - 5069979 

  ที่มา : กองการศึกษาฯ (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
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     4.2 สาธารณสุข 
  1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   - โรงพยาบาลบัวลาย  เตียงคนไข้จ านวน   10  เตียง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ บ้าน
สระน้ าเที่ยง  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพะไล (สถานีอนามัยประจ าต าบล) จ านวน ๑ แห่ง  
ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๖  บ้านแดงน้อย  หมู่ที่  ๒ ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา            
(ไม่เปิดให้บริการ) 
  3. ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  9  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ ม.1 - ม.9 ต าบลเมือง
พะไล 
  4. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
   - แพทย ์    จ านวน     4 คน 
   - ทันตแพทย์     จ านวน     2 คน 
   - เภสัชกร    จ านวน     3 คน 
    - พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน    20 คน 
   - ต าแหน่ง อื่นๆ    จ านวน    48    คน 
   - อสม.     จ านวน    92 คน 
 

ข้อมูลแสดงจ านวนและอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาลบัวลาย ประจ าปี  2561 
 

ล าดับ โรค 
ในเขตต าบลเมืองพะไล 

(ราย) 
1 J00 Acute nasopharyngitis [common cold ] 397 
2 K30 Dyspepsia 238 
3 E119 NIDM Without complications 204 
4 R509 Fever,unspecified 197 
5 10 Essential (primary) hypertension 180 
6 M6269 มิได้ระบุรายละเอียด 129 
7 R42 Dizziness and giddiness 117 
8 T141 Open wound of unspedifed body region 111 
9 M6260 หลายต าแหน่ง 97 

10 J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified 92 
   ที่มา : โรงพยาบาลบัวลาย (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 
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ข้อมูลสถติิการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลบัวลาย 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตุ (ราย/ปี) สาเหตุอ่ืนๆ ราย/ปี 

2559 1,044 29,769 
2560 1,607 49,124 
2561 1,855 49,903 

 
ข้อมูลประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรกปี พ.ศ. 2561 พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล 

ล าดับ ประเภทการเจ็บป่วย จ านวน (ราย) 

1 ผู้ป่วยนอก 9,436 
2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 4,267 
3 ผู้ป่วยใน 156 

 
ข้อมูลสาเหตุการตายส าคัญ  5 อันดับแรก และเมตะบอลิสึม 

ล าดับ ประเภทการเจ็บป่วย จ านวน (ราย) 

1 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิทึม 10 
2 โรคระบบหายใจ 9 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 4 
4 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 4 
5 โรคระบบไหลเวียนเลือด 4 

  ที่มา : โรงพยาบาลบัวลาย (ข้อมูลวันที่  30  พฤษภาคม  2562) 

     4.3 อาชญากรรม 
   - สถานีต ารวจภูธรบัวลาย  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
  - ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จ านวน 9 ป้อม 

ข้อมูลด้านอาชญากรรม 3 ปี ในเขตพื้นที่ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี พ.ศ. 

ประเภทคดี 
คดีอุกฉกรรจ์และ

สะเทือนขวัญ 
คดีชีวิต ร่างกาย

และเพศ 
คดีประทุษร้าย   

ต่อทรัพย์ 
คดีที่น่าสนใจ คดีที่รัฐเป็น

ผู้เสียหาย 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

2559 1 1 1 1 3 3 - - 15 15 
2560 - - - - 1 1 - - 9 9 
2561 - - 1 1 - - - - 14 14 
  ที่มา : สถานีต ารวจภูธรบัวลาย  
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    4.4 ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลยังมีการระบาดในหมู่เยาวชนหรือเด็กวัยรุ่น 

ข้อมูลคดียาเสพติด ในเขตพื้นที่ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี จังผู้ต้องหา (ราย) 

2559 6 6 
2560 3 3 
2561 2 2 

  ที่มา : สถานีต ารวจภูธรบัวลาย 

    4.5 การสงเคราะห์ 
  - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   664 คน 
  - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน   188 คน 
  - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน   10 คน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายหนองแวง – บัวใหญ่  หมายเลข 1111  
ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทที่แยกจากทางหลวง หมายเลข 2  เข้ามายังอ าเภอบัวลาย  ไปจนถึง อ าเภอบัวใหญ่ 
และถนนสาย  อบจ.นม.12205 เป็นทางหลวงท้องถิ่นอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่แยกจากถนนสายหนองแวง – บัวใหญ่  หมายเลข 1111 บริเวณ
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ผ่านบ้านแดงน้อย ไปจนถึงเขตเทศบาลต าบลบัวลาย 

     5.2 การไฟฟ้า 
   ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการครอบคลุมทุกครัวเรือน ยกเว้นกรณีประชาชนสร้าง
บ้านหรือกระท่อมอยู่ตามไรน่าของตนเองที่การไฟฟ้าไม่มีสายส่งไฟฟ้าแรงต่ าไปถึง      

      5.3 การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน
ยกเว้นกรณีประชาชนสร้างบ้านหรือกระท่อมอยู่ตามไรน่าของตนเองที่ระบบประปาหมู่บ้านท่อส่งน้ าไปไม่ถึง 

      5.4 โทรศัพท์ 
  - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT 
และ 3BB 
  - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC และ TRUE  

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - จุดรับ – ส่ง  ไปรษณีย์  โทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  ๖  ตู้ 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 
  ต าบลเมืองพะไลมีพ้ืนที่ทั้งหมด 13,806.25  ไร่  โดยในปีการผลิต 2560/2561 มี
ประชาชนประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
  - นาข้าว  จ านวน 725  ครัวเรือน  จ านวนแปลงที่ปลูก  1,126  แปลง  พ้ืนที่  9,796.08  
ไร่ 
  - มันส าปะหลัง  จ านวน 1 ครัวเรือน  พื้นที่  10 ไร่ 
  ที่มา : ส านักงานเกษตรบัวลาย 

         6.2 การประมง 
   ประชาชนต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่ จะเลี้ยงปลาตามธรรมชาติเพ่ือเป็นอาหารส าหรับการยัง
ชีพ  
  การเลี้ยงปลาเพ่ือจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม มีจ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
  1. นางสุพร  แทนไธสง  ที่อยู่  72  หมู่ 2  บ้านแดงน้อย ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  ปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลาช่อน ปลาดุก 
   2. นายชาย  พานิช  ที่อยู่  หมู่ 5  บ้านสระน้ าเที่ยง ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  ปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลาหมอ  ปลาช่อน ปลาดุก 

     6.3 การปศุสัตว์ 
   ข้อมูลปศุสัตว์  ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ ต าบลเมืองพะไล 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ฝาผนัง 101 325 11 2 1,204 50 

แดงน้อย 19 39 102  950 60 

พะไล 27 258 137  1110 50 

หลุบทุ่ม 13 62 12  450 20 

สระน้ าเที่ยง 9 43 9 8 650 20 

เพ็ดน้อย 26 141 9 10 980 20 

หนองเรือ 91 160 7 8 980 15 

โนนสะอาด 18 114  5 840 5 

หนองแก 28 43   650 20 

รวมทั้งหมด 332 1,085 287 33 7,814 260 

 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบัวลาย  พฤษภาคม  2562 
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     6.4 การบริการ 
  การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะเป็นลักษณะสถานบริการ
ประเภทที่พัก โรงแรมหรือสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หรืออ่ืนๆ ดังนี้ 
  โรงแรม/ที่พัก จ านวน  1  แห่ง 
  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  1  แห่ง  ปริมาณการเก็บรักษาน้ ามัน    7,000      ลิตร 
  ร้านอาหาร  จ านวน   2   แห่ง 
  ร้านค้าของช า จ านวน   33   แห่ง 
  ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  1   แห่ง 
  อู่ซ่อมรถยนต์  จ านวน  2  แห่ง 
  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน  1  แห่ง 
   ที่มา : กองคลัง อบต.เมืองพะไล 

     6.5 การท่องเที่ยว 
   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้าน   
ฝาผนัง หมู่ 1  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดงานของดีอ าเภอบัวลาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระจาย
รายได้สู่ประชาชน 

     6.6 อุตสาหกรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
 
     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าทั่วไปภายในหมู่บ้าน มี
สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน 1 แห่ง โดยรับซื้อมันส าปะหลัง และอ้อย  
  กลุ่มอาชีพ  ได้แก่ 
   1. กลุ่มข้าวหอมธรรมาภรณ์  บ้านฝาผนัง ม.1  สินค้า ได้แก่ ข้าวเหนี่ยว กข.6 ข้าว
หอมมะลิ 
   2. กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านฝาผนัง  ม.1 สินค้าได้แก่  สบู่สมุนไพร ผ้าฝ้ายตัดชุด ผ้า
หมักโคลน ชุดผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 
   3. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย  ม.2  สินค้าได้แก่ เสื่อกก กระติ๊บข้าวเหนียว 
ฯลฯ 
   4. กลุ่มกล้วยเบรกแตกบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สินค้า ได้แก่  กล้วยเบรกแตก 
   5. กลุ่มยาหม่องสมุนไพรตราดอกกระทุ่ม  บ้านหลุบทุม  ม.4 สินค้าได้แก่ ยาหม่อง
สมุนไพร 
   6. กลุ่มทอผ้าบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สินค้าได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหมมัดหมี่  
   7. กลุ่มสัมมาชีพท าขนมกล้วยฉาบ บ้านเพ็ดน้อย  ม.6  สินค้าได้แก่ กล้วยฉาบ 

     6.8  แรงงาน 
  แรงงานในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร เพราะพ้ืนที่ของต าบล
เมืองพะไลเป็นพื้นที่การท าเกษตรเกือบทั้งหมด 
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 7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองพะไลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ต าบลเมืองพะไลมีองค์กรทาง
ศาสนาในพื้นท่ี ได้แก่ วัดจ านวน  7 แห่ง ส านักสงฆ ์ จ านวน  1  แห่ง    
    วัดจ านวน  7  แห่ง ดังนี้ 
     1. วัดบ้านฝาผนัง 
     2. วัดบ้านแดงน้อย 
     3. วัดบ้านพะไล 
     4. วัดบ้านหลุบทุ่ม 
     5. วัดบ้านสระน้ าเที่ยง 
     6. วัดบ้านเพ็ดน้อย 
     7. วัดบ้านหนองเรือ 
   ส านักสงฆ์ จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
      1. ส านักสงฆ์บ้านโนนสะอาด 

       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   ชาวบ้านต าบลเมืองพะไล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่คนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนกลายเป็นประเพณี ฮีตสิบสอง ได้แก่ บุญประเพณี ดังนี้ 
    1. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
    2. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
    3. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
    4. บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่ 
    5. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
    6. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
    7. บุญซ าแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
    8. บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
    9. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
    10. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
    11. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
    12. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น ได้แก่ 
  การท ากระติ๊บข้าว กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอ     
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อกันมา โดยในระยะเริ่มต้นจะท ามาจากไม้ไผ่
ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ น ห มู่ บ้ า น ม า ก ม า ย  ก า ร ส า น ก ร ะ ติ๊ บ ข้ า ว ส่ ว น ใ ห ญ่ ผู้ ช า ย จ ะ เ ป็ น ค น ส า น  ต่ อ ม า   
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ มีคุณยายบัวพันธ์ ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแดงน้อย ได้ริเริ่มท ากระติ๊บข้าวจากต้นจันทะบูล 
(ต้นกก) เพราะคุณยายมองเห็นวัสดุธรรมชาติ คือต้นจันทะบูล ที่อยู่ในหมู่บ้านมีจ านวนมาก ปลูกง่าย จึงได้น า
ต้นจันทะบูลตากแห้งมาท าเป็นกระติ๊บข้าว จากนั้นนางมนเทียร หงษ์ไธสง สนใจงานฝีมือของคุณยายจนไป
ฝึกหัดท ากับคุณยายจนช านาญ จึงได้รวบรวมสมาชิกได้ ๑๘ คน จัดตั้งกลุ่มในนาม กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้าน
แดงน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลายขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยได้มีการน าลายขิตของ 
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ผ้าไหมมาใส่ในการท ากระติ๊บข้าวด้วยท าให้กระติ๊บข้าวมีความสวยงาม อ่อนช้อยและมีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ 
ของกระติ๊บข้าวบ้านแดงน้อย และมีการท าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ หลายขนาด เช่น หมวกที่ท าจากต้น      
จันทะบูล และเสื่อที่ทอจากต้นจันทะบูลมีลวดลายสวยงาม เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ ๒ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกทั้งหมด ๓๑ คน 

  ภาษาถิ่น  
      พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลเป็นชาวไทย - ลาว อพยพเข้ามาอยู่เป็นหลัก ดังนั้นภาษาท้องถิ่นที่ใช้จะ
เป็นภาษาลาว หรือ ภาษาอีสาน  

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าพ้ืนเมือง ได้แก่  
    1. กระติ๊บข้าวเหนี่ยว   
    2. ผ้าไหม 
   3. เสื่อกก 
   4. ผ้าไหมมัดหมี่ 
  ของที่ระลึก  ได้แก่ 
   1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 
   2. ผ้าพันคอ 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  ๑)  ล าน้ า  ล าห้วย     จ านวน  ๑๒  สาย 
  ๒)  บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ     จ านวน  ๑๙  แห่ง 
  ๔.  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   ๑)  ฝาย      จ านวน    ๗  แห่ง 
   ๒)  บ่อน้ าตื้น     จ านวน    ๗  แห่ง 
   ๓)  บ่อบาดาล     จ านวน   ๑๒ แห่ง 
   ๔)  ประปา        จ านวน    ๙  แห่ง 

     8.2 ป่าไม้ 
   ทรัพยากรป่าไม้  ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
แต่อย่างใดมีเพียงป่าสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่สงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรในหมู่บ้านและ
ต าบล 

     8.3 ภเูขา 
   พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลไม่มีลักษณะเป็นภูเขา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ้ืนที่ต าบลเมืองพะไลเป็นพ้ืนที่การเกษตร ประชาชนมีอาชีพท านาเป็นส่วนมาก จึงไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
สถานการณ์ แนวน้อมในการพัฒนาประเทศ 
      ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ 
ยากจนและความเหลื่อมล้่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่
ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

   นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการ
รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความ
มั่นคง เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่
รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด   
           วิสัยทัศน์ประเทศคือ  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย   
      ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
        ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
          ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
          ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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      การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ คือ  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไก การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

           ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่   
       ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม  
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส่าคัญ  

      ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย  (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล  

      ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ 
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เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 

           ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) 
การเสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

           ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่าง
เป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืน ๆ  และ (๓) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒)  “ปรับปัจจุบัน ”  
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  (๓)  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้่าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   
   

  ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  (๓) การลงทุน เพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา  และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่   
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย(๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
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 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ   
 

          ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสู ง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค   
 

          ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย            
(๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค    
 

          ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด       
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ   
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   
 

          ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย   โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่   
          ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม  
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          ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ    
 

          ๓.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษท่ี  ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และ 
(๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ    
 

          ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ 
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ    
 

          ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่   
 

          ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดย (๑) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
 

          ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา   
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้
ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
         ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร   
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่   
  ๑. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก    
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือ กลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง   
 

          ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก่าลังแรงงาน
ในพ้ืนที่    
 

          ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัว และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน  
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล  
 

          ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง   
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  (๓) 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓  ด้าน อันจะน่าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   
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           ตัวชี้วัด   ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่   
           ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก่าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน   
 

           ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 

           ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติ
ซ่้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ    
 

           ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา  
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า 
           ๕. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการ
น้่าเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล ( ๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร    
 

           ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ และ ( ๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ
ก่าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ    
ธรรมาภิบาล   
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส่าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น  มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม   
 

          ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่   
          ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส  โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
           

  ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ   
 

          ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย  (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล   
 

          ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย   
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          ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ    
 

          ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ   
 

        ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย   
 

          ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 

    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564)            
      หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 
 2. คนไทยให้เป็นพลังส่าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส่าคัญ 5 ประการ ได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง 
และมีจุดยืนทางจริยธรรม 
 3. ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วม
ท่า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
 5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 

เป้าหมายส่าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

๑) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่่ากว่า ๐.๘ คะแนน 
๒) IQ เฉลี่ยไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐ 
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่่ากว่า ๕๐๐ 
๕) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
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๒. สังคมมีความเหลื่อมล้้าน้อยลง โดย 

๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่่าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๑๕ 
/ป ี

๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่่าสุดเพิ่มข้ึน 
๓) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 

  3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
๒) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ใน

กลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน 
๔) พ้ืนที่การท่าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้้า โดย 

๑) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 
๒) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ 
๓) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 

  5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
      1)  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
      2)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับ
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก 

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน  โดย 

      ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

     ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
  ๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
   ๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 

๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจเพื่อสังคม 

๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่่า 
  ๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
  ๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก 
  ๒.๔ การก่าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้่าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคน
ที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
  ๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
  ๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๔.๒ การบริหารจัดการน้่าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕  พัฒนาระบบการบริ หา รจั ดการและกลไกแก้ ไ ชปัญหาความขั ดแย้ ง ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน 
  ๕.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
  ๕.๕ การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๕.๖ การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๗ การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 
  ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  ๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  ๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
  ๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้่าประปา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
  ๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   ๑) เกษตรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
   ๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
   ๓) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
   ๔) น้่าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๕) ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ต้นน้่า   
   ๙.๒ การพัฒนาเมือง 
        จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา 
  ๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  ๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบิรการและการ
ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการ
ผลิตการค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  
  ๑๐.๔ มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  ๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ต่างประเทศ 
  ๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ 
  ๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด่าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ่านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
  ๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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    1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้่า ดินคุณภาพต่่า ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแล้งซ้่าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม 
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ่าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ 
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน่าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่  
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขงท่ีก่าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค 
เพ่ือให้มี อัตราการเติบโตที่สู งเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้่ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว 
  ๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้้าโขง” 

  ๒. วัตถุประสงค์ 
   ๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้่าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด่ารงชีพ  
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
   ๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่่ากว่าระดับประเทศ 
    ๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่า
โขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ๓. เป้าหมาย 
   ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
   ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
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  ๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

892,676 
ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.5 
ต่อปี 

สัมประสิทธิ์ความไม่ 
เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ 
กระจายรายได้ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลงต่่ากว่า  
0.446 

ลดลงต่่ากว่า  
0.446 

ลดลงต่่ากว่า  
0.446 

ลดลงต่่ากว่า  
0.446 

ลดลงต่่ากว่า  
0.446 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน     
              

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐาน 

ปี 2559 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
พ้ืนที่ชลประทานภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.91 
ล้านไร 

เพ่ิมข้ึน 
120,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
120,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
120,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
120,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
480,000 ไร่ 

 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาแหล่งน้่าเดิมและแหล่งน้่าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้่าโดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้่า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้่าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้่าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้่าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้าง
แหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้่า ฝาย และแหล่งน้่าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 
   2) พัฒนาแหล่งน้่าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้่าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส่ารวจ และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้่า ตลอดจนการผันน้่าระหว่างลุ่มน้่า แม่น้่าในภาคและระหว่างภาค 
   3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้่า เช่น ระบบสูบน้่า อาคารบังคับน้่า คลองส่งน้่า เป็นต้น 
   4) บริหารจัดการน้่าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบ โดยด่าเนินการในระดับลุ่มน้่าให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้่าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้่าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดท่าแผนบริหารจัดการน้่าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 
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   5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
 

      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐาน 

ปี 2559 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
สัดส่วนคนจนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 
13.0 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 
12.2 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 
11.5 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 
10.8 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10 

 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินท่า
กินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับ
ฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และ
หนองบัวล่าภูโมเดล 
   2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้น
ปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
   3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ 
และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด่าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ อ่านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้่าจืดมีเกล็ด 
ก่าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้่าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้่าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท่างาน 
   5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
    6) อ่านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้่า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
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เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

  5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      

      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐาน 

ปี 2559 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการขยายตัว
การผลิตภาคเกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

145,538 
ล้านบาท 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.5 

ต่อปี 

สัดส่วนพื้นที่ปา่ไม้
ต่อพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

15.65 ล้าน
ไร่ สัดส่วน
ร้อยละ 
14.5 ต่อ
พ้ืนที่ภาค 

ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 

15.0 ต่อ
พ้ืนที่ภาค 

ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 

15.0 ต่อ
พ้ืนที่ภาค 

ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 

15.0 ต่อ
พ้ืนที่ภาค 

ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 

15.0 ต่อ
พ้ืนที่ภาค 

สัดส่วน 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 15.0 
ต่อพ้ืนที่ภาค 

 
   แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อยโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตร  อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 

 2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดท่าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน่าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท่าฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ่าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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   3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส่าคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ่านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มี
ปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
และจัดท่าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ่าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
   4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส่าคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้่าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร  
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ่านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ 
อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน่าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
    5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-
Marketing เป็นต้น 
    6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและ
งานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
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   7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส่าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
   8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้่าและป่าธรรมชาติที่ส่าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก่าหนดและท่าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่
ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษา
พ้ืนที่ปา่ต้นน้่าและปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้่า 
   9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมใน
ลักษณะ คลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท่าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน่าร่องเพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

   5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐานปี 
2559 

เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

รายได้การ
ท่องเที่ยว 
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

73,893 
ล้านบาท 

ขยายตัวไม่
ต่่ากว่าร้อย
ละ 10.0 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

10.0 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

10.0 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

10.0 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 10.0 

ต่อปี 

 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ่าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และ
เมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี  เป็น
ต้น 
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    ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรือ      
อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ่านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ่าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท่าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
     ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้่าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ่านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล่าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสอง
ฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้่าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้่าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทาง
ภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
   ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวล่าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม    
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ่านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
   ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
   ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค่านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้ง
ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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   ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน 
กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึกร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

    5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐานปี 
2559 

เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต 
เศรษฐกิจของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

892,676 
ล้านบาท 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมต่่่ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.5 

ต่อปี 

 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC 
ด้าน ตะวันออก 
    2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
 
   3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท่าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต
นวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่ปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  
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   4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส่าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น   
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสานทั้งการท่างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส่าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
   5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ่ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก่าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 

    5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐานปี 
2559 

เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

มูลค่าการค้า
ชายแดน 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

273,510 
ล้านบาท 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

20.0 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

20.0 

ขยายตัวไม่
ต่่ากว่าร้อย
ละ 20.0 

ขยายตัวไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 

20.0 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 20.0 

ต่อปี 

 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุ ดเดียว 
(National Single Window) เพ่ิมอัตราก่าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกบริเวณจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  
   2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 
๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
   3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด่าเนินงานโครงการและมาตรการส่าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
 

-42- 
 



 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 

แนวคิดการพัฒนา 
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์
ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน่านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการด่าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้่าให้เพียงพอ ทั้งน้่าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้่าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้่าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้่า การกระจาย
น้่าไปยังพื้นท่ี 
  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพืน้ที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก่าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
  4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ่านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
  6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถด่าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
  1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
  4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส่าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
  3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
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  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
  1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

    วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  

      แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้่าเพ่ือการเกษตร 
   1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
   1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
   1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
   1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
   1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ่าหน่าย 
   1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
   1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
      วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
   2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  

    แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวก 
   2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
   2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
   2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
   2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
   2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
   2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
   2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
   2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
   2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
   2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
   2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
   2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  

      แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส่าคัญ 
   3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
   3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
   3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) คือ  

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคม
ปลอดภัย” 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา   
  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา คือ ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม ทุกมิติ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
  แนวทางการพัฒนา  
 1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
 3. ใช้พลังงานและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
       2. เป็นศูนย์บริหารการจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน     
       3. เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ 
     4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice 
City และด้านอ่ืน ๆ 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561– 
2564) 
      1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด่าริ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 
2564) 
   1. ประชาชนมีแหล่งน้่าส่าหรับอุปโภคบริโภคและท่าการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู
อย่างต่อเนื่อง 
   3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
   4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
   6. ประชาชนไดใ้ช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานไดดี 
   7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
   8. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
   9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริการทองเที่ยว 
   10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
   11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน 
   12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองพะไล ( พ.ศ. 2561 – 2565) 
 2.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองพะไล 

  “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ส่งเสริมสร้างจิตส่านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. พัฒนาแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

  2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้่า 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 

  2.3 เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีน้่าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
    3. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
   4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคอย่าง
ทั่วถึง 
    6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
   7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
   8. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา  ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดย
การเล่นกีฬาออกก่าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
   9. การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
   10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   11. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
   12. ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
    2. ประชาชนมีน้่าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    3. ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน 

    แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุงถนน ทางน้่า ท่อระบายน้่า 
     2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. การบริการสาธารณะ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     เป้าประสงค์ 
    1. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
    2. ประชาชนมีการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 
   1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
    2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ 

   แนวทางการพัฒนา 
    1. สร้างจิตส่านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก่าจัดขยะมูลฝอย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า 
   เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีน้่าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    2. แหล่งน้่าได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา 

   แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้่าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    เป้าประสงค์ 
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
   2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคอย่างทั่วถึง  
    3. ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
   4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
   5. ส่งเสริม สนับสนุน บ่ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   แนวทางการพัฒนา 
    1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
    2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจาก
โรคต่าง ๆ 
   5. ส่งเสริมการออกก่าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
   6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
    7. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
    8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
   9. การส่งเสริม สนับสนุน บ่ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    10. ส่งเสริม สนับสนุน บ่ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
    11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   เป้าประสงค์ 
   1. การปฏิบัติราชการและบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. เสริมสร้างระบบการท่างาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
    3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ตัวช้ีวัด 
    1. จ่านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้่า 
    2. จ่านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
    3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ตัวช้ีวัด 
    1. จ่านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    2. จ่านวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. มีการรวมกลุ่มอาชีพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวช้ีวัด 
   1. ปลูกต้นไม้ปีละอย่างน้อย  1,000  ต้น 
     2. จ่านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า 
    ตัวช้ีวัด 
   1. จ่านวนการก่อสร้าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้่า บ่อน้่า สระน้่า อ่างเก็บน้่า
สาธารณะ และ คูคลองระบายน้่า 
    2. จ่านวนการก่อสร้างฝายกักเก็บน้่า 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตัวชี้วัด 
    1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. จ่านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา 
    3. จ่านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร 
   4. ประชาชนมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   5. จ่านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทุกคน 
    7. จ่านวนกิจกรรมด้านศาสนาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
   8. จ่านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือทุกคน 
    9. จ่านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
    1. จ่านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้่า 
    2. จ่านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
    3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ  

   ค่าเป้าหมาย 
   1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้่า ให้ได้ 50 %  ภายใน  5  ปี 
    2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน  
   3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
     ตัวช้ีวัด 
    1. จ่านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    2. จ่านวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. มีการร่วมกลุ่มอาชีพ 

   ค่าเป้าหมาย 
    1. ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จ่านวน 250 คน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
    2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ่านวน 500 
คน ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   3. ประชาชนมีการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพครบทุกหมู่บ้าน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวช้ีวัด 
   1. ปลูกต้นไม้ปีละอย่างน้อย  1,000  ต้น 
     2. จ่านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

   ค่าเป้าหมาย 
    1. ปลูกต้นไม้จ่านวน  5,000 ต้น ภายในระยะเวลา  5 ปี 
   2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นร้อยละ  5  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า 
    ตัวช้ีวัด 
   1. จ่านวนการก่อสร้าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้่า บ่อน้่า สระน้่า อ่างเก็บน้่า
สาธารณะ และ คูคลองระบายน้่า 
    2. จ่านวนการก่อสร้างฝายกักเก็บน้่า 

   ค่าเป้าหมาย 
    1. การก่อสร้าง ขุดลอกคู คลอง หนองน้่า บ่อน้่า สระน้่า อ่างเก็บน้่าสาธารณะ และ 
คูคลองระบายน้่า ให้ได้ร้อยละ 10  
    2. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้่าให้ครบทุกล่าห้วย ภายในระยะเวลา  5  ปี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตัวชี้วัด 
    1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. จ่านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา 
    3. จ่านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร 
   4. ประชาชนมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   5. จ่านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทุกคน 
    7. จ่านวนกิจกรรมด้านศาสนาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
   8. จ่านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือทุกคน 
    9. จ่านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
    10. จ่านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ค่าเป้าหมาย 
   1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน 
    2. ประชาชนได้รับการศึกษาต่อร้อยละ 75 
   3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   4. ประชาชนทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันครบทุก
หมู่บ้าน 
   5. จ่านวนอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด ลดลง 
   6. ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทุกคน 
   7. จัดกิจกรรมด้านศาสนาให้ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 
    8. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือทุก
คน 
   9. จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีเข้าพรรษา 
ทุกปี 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

   ค่าเป้าหมาย 
   1. บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 85 
    2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อย 80 

2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
3. พัฒนาท่อลอดเหลี่ยมในหมู่บ้าน 
4. พัฒนาคูระบายน้่าในหมู่บ้าน 
5. พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะในต่าบล 
6. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในหมู่บ้าน 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการ
น่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. จัดส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี 
3. จัดกลุ่มสตรีศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ 
4. จัดฝึกอบรมให้แก่ประขาชน 
5. พัฒนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
6. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  (OTOP) ต่าบลเมืองพะไล 

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

4. การพัฒนาแหล่งน้่า 1. พัฒนาสระน้่า/แหล่งน้่าสาธารณะในหมู่บ้าน 
2. ขุดลอกคลอง/ล่าห้วย/หนอง/บึง ภายในต่าบล 
3. ก่อสร้างฝ้ายชะลอน้่าในพ้ืนที่ต่าบลเมืองพะไล 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

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

6. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างระบบการท่างาน การบริการประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุงถนน ทางน้่า ท่อระบายน้่า 
     2. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. การบริการสาธารณะ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. สร้างจิตส่านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก่าจัดขยะมูลฝอย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้่าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
    2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจาก
โรคต่าง ๆ 
   5. ส่งเสริมการออกก่าลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการ 
   6. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ลด
การแพร่ระบายของยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 
    7. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมน 
    8. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
   9. การส่งเสริม สนับสนุน บ่ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    10. ส่งเสริม สนับสนุน บ่ารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา 
    11. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เสริมสร้างระบบการท่างาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมือง และการบริหาร 
    3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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2.8 ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพะไล  พ.ศ. 2561 - 2565 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิ 

4. การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

2.การลดความเหลื่อมล้่า เพื่อยกระดบัสงัคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรบั Smart City, Mice 
City และด้านอื่นๆ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู่อทุยานธรณีโลก 

1.1 ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1.2 ยกระดับ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

2.1 ลดความ
เหลื่อมล้่าทาง
สังคมทกุมิต ิ

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.2 ยกระดับการพัฒนา
จัดตั้งอุทยานธรณีโคราช
เป็นอุทยานธรณียูเนสโก 

4.1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงเพ่ือ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

4.2 เป็นศูนย์บริหาร
การจัดการเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหา
ด้านความมัน่คงอย่าง
ยั่งยืน 

4.3 เสริมสร้าง
ความปรองดอง
และความ
สมานฉันท ์

5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

5) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นค่ัง

และยั่งยืน  

 

3) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน   

1)ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 

2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้่าในสังคม 

 

4) ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาล 

 

(1) ยุทธศาสตร์ด้าน

ความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแขง่ขัน 

(๖) ยุทธศาสตร์ด้าน 

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 

(๓) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทาง

สังคม 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด  

 

 
การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
พื้นที่ทุกด้าน  มีการพฒันาด้านการ
สาธารณสุข การเกษตร อย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง  ได้รับการ
คุ้มครองทางสงัคมตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
สร้างสังคมประชาธิปไตย 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพื้นที่ทุกด้าน  มีการพฒันา
ด้านการสาธารณสุข การเกษตร 
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ตลอดจนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและสร้าง
สังคมประชาธิปไตย 

2. ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
คน โดยมุ่งสร้างคนเกง่ คนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาส
การศึกษา การพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ส่งเสริมให้คนมงีานท่าอย่าง
ทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท.ในเขตงหวัด 

3.3 ใช้พลังงานและพลังงาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1.การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดา้ร ิ

2.การพัฒนา
การศึกษา 

3.การ
พัฒนาการ
เกษตร 

4.การพัฒนา
สังคม 

5.การพัฒนา
สาธารณสุข 

6.การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7. การพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

8.การบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

9.การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

10.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลเมืองพะไล 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

4.การพัฒนา
แหล่งน้้า 5.การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

6.การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

6.ประชาชนได้รับบรกิาร
ด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคที่จ่าเป็น
ต่อการด่ารงชีวิตประจ่าวัน
ที่ได้มาตรฐานและสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2.ประชาชนเป็นคนเกง่ คน
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และรูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสทาง
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ  
ประชาชนมีงานท่าอย่าง
ทั่วถึง 

4. ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน วิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรม
และเชิงธรรมชาติ และ
ด่าเนินการตามหลกัปรัชญา

5. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการพฒันา
และจัดสรรอย่างยัง่ยืน   มี
จิตส่านึก และมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม 

1. การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยมุง่เน้น 
ประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

 

6. ส่งเสรมิการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมไปถึงระบบ
การวางผงัเมืองที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

3. ส่งเสรมิการพัฒนาสังคม โดยมุง่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ทุกด้าน การพฒันาด้านการ
สาธารณสุข การเกษตร การได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมตลอดจนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
และสร้างสังคมประชาธิปไตย 

6. ส่งเสรมิการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมไปถึงระบบ
การวางผงัเมืองที่ด ี

 

4. ส่งเสรมิการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมและเชิง
ธรรมชาติ และด่าเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

1. มุ่งเน้นบรหิารจัดการ
องค์กรที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรร
มาภิบาลโดยมุง่เน้น 
ประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

 

3. ส่งเสรมิการพัฒนาสังคม โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ทุกด้าน การ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข 
การเกษตร การได้รบัการ
คุ้มครองทางสงัคมตลอดจนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินและสร้างสงัคม
ประชาธิปไตย 

5.ส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
สร้างชุมชนให้มีจิตส่านึก 
และมสี่วนร่วมดูแลรักษา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
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- การจัดท าฝาย
เก็บกกัน  า ฯ 

- ขุดลอกแหล่งน  า 

- ปรับปรุงถนน 

ฯลฯ 

ผลผลิต/
โครงการ 

- ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
ฝึกทักษะด้านการประกอบ
อาชีพ - การจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

- โครงการทศันะศึกษานอก
สถานที ่

- เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

- โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาการเกษตร ฯ 

- ส่งเสริมการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ 

- การส่งเสริมการให้ความรู้
เร่ืองแมลงและโรค 

ฯลฯ 

-การจัดท่าเอกสารคู่มือ
บัญชีครัวเรือน 

ฯลฯ 

 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม    
อสม. 

ฯลฯ 

-โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

-โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก 

- โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

- โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน 

- โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค 

ฯลฯ 

-โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น 

- โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

- โครงการจัดงาน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

- โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

ฯลฯ 

 

- โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

- โครงการฝกึอบรม
และศึกษาดูงาน 

ฯลฯ 

- โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

-โครงการปลูกต้นไม้ในเขต
ต่าบล 

-โครงการก่าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้่า 

-โครงการรณรงค์การปลูก
หญ้าแฝก 

ฯลฯ 

แผนงาน 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานการเกษตร 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

 

แผนงานรกัษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 



 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       (1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
   การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง 
เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยโดนตัดสิทธิ
พิเศษทางด้านภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้ามาลงทุนใน
ประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใต้ยังต้องพ่ึงพายางพาราเป็นหลัก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พ่ึงพาข้าว อ้อย มันส่าปะหลัง เป็นหลัก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น
มา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่าง ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่
ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยโดนตัด
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้ามา
ลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพ่ึงพาข้าว อ้อย 
มันส่าปะหลัง เป็นหลัก การที่ราคาข้าว อ้อย มันส่าปะหลังลดลง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากรในพ้ืนที่ ท่า
ให้มีรายได้น้อยลงไม่พอกับรายจ่าย ประชาชนจึงใช้ จ่ายเงินน้อยลง ท่าให้การหมุนเวียนของเงินในระบบฝืด 
กระทบต่อธุรกิจอ่ืนๆเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพะไล  ใน ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ด่าเนินการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐลงภายในพ้ืนที่ โดยการจัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ส่งเสริมการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้น่าแนว
ทางการท่าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด่าเนินชีวิต 

      (2) ด้านสังคม 
   ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร ต่างๆ
ระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม ปัจเจก
หรือเป็นส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น ขาดการปฏิสัมพันธ์และการท่ากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยส่าคัญที่ส่งผลต่อการด่ารงชีวิตประจ่าวัน ทัศนคติและ ค่านิยมที่
แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการ เรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
สามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเองนอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการพัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขที่
ทันสมัย สะดวก และครอบคลุมท่าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนจึงท่าให้ประชากรวัย สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ่านวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ในส่วน ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารสวนต่าบลเมืองพะไล  มีจ่านวน  664  รายที่มาขึ้นทะเบียน ส่วนประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์ท่ีก่าหนดและมีการย้ายไปเรียนต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับประชากร กลุ่มท่างานที่มีการย้าย
ไปท่างานต่างพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

      (3) ด้านการศึกษา 
  ในพ้ืนที่ต่าบลเมืองพะไล มีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ่านวน 3  แห่ง เป็น
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส ระดับ ม.1 – ม.3 จ่านวน  1  แห่ง การศึกษาพบว่า จ่านวน
เด็กในสถานศึกษามีจ่านวนน้อยลง ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนในพื้นที่อ่าเภอข้างเคียงและต่างจังหวัด ซึ่งเป็น
ปัญหาท่าให้เด็กมีจ่านวนน้อยลง 
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      (4) ด้านผังเมือง 
  การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร และรองลงมาคือเพ่ืออยู่อาศัย 
สถานศึกษา ส่วนราชการและพาณิชย์ 

      (5) ด้านเทศโนโลยี 
  เทคโนโลยีทันสมัยท่าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และ
ให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ นและลดต่ าอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผล
ซ  าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรงยิ่งขึ น มลภาวะจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่ชั นบรรยากาศยังเพ่ิมขึ น เป็นสาเหตุท าให้เกิด ปัญหาโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น  าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพื นที่ตามมา อีกทั ง
ผลกระทบจากปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ นจากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั งแต่ระดับครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง 
ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์ 
และดูแลป่าไม่อย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ทุกป  ตลอดจนการบริหารงานในองค์กรให้มีการ
ประหยัดพลังงาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต้าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองพะไล 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ด่าเนินงาน 
    ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่่า 

- ส่งเสริมให้มีการวางแผน ประกอบอาชีพและแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค ์
- ประชาชนบางส่วนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบ
อาชีพที่มีความเข้มแข็ง 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมการวมกลุ่ม โดยการให้ความรู้ การบริหาร
จัดการและการจัดหาตลาด เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ 

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

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท่างานต้องไปท่างานต่างถิ่น
มากขึ้น ท่าให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาด
ความใกล้ชิดกันเนื่องมาจากความจ่าเป็นทางเศรษฐกิจ 
ยาเสพติดระบาดแต่ชุมชนไม่กล้าให้ข้อมูล 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การคาดการณ์ในอนาคต 

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

- ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความ
ต้องการและความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่ 
- จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร โดยจัดหา 
และซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพ่ือลดปัญหา
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

- ปัญหาลดลง โดย อบต.ท่าการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรคและใน
ปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส่าคัญและสนใจเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 
 

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

- จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชาชนได้พัฒนาตนเองให้
ทันกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง 
เสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชน 

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

- ปัญหาขยะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น และประชาชนในพ้ืนที่ขาดจิตส่านึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จัดระบบการก่าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  สร้าง
จิตส่านึกในการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะรวมถึ งส่ ง เสริม ให้ มี การลดปริ มาณการ ใช้
ถุงพลาสติก เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 

๗. ความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 
   - ชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถช่วยเหลือพ่ึงตนเอง
ได้ ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสภาพสังคม
ยังมีความหวาดระแวง แตกแยก     

- สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในการตระหนักและให้
ความส่าคัญกับการร่วมด่าเนินการโครงการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และด่าเนินกิจกรรมที่จะสร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนกับสังคม 

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

- พัฒนาและส่งเสริมสร้างจิตส่านึกของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ และ
พัฒนาการบริการเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเพียง และเพียงพอ
ในการให้บริการสาธารณะ 

-61-



ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการด่าเนินงาน 
   ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่่า        

หมู่ที่ ๑-๙ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า/
การตลาด ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

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

หมู่ที่ ๑-๙ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยท่างานต้องไปท่างานต่างถิ่นมากขึ้น ท่า
ให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิดกัน
เนื่องมาจากความจ่าเป็นทางเศรษฐกิจ   

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

หมู่ที่ ๑-๙ ประชาชนทั่วไป ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกัน
มาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและความรุนแรงของ
ปัญหาในพื้นที ่
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๔. ด้านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

หมู่ที่ ๑-๙, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในต่าบล 

ประชาชนทั่วไป 
และสัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดย อบต.ท่าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
ให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรค  และในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความส่าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 

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

หมู่ที่ ๑-๙, 
สถาบันการศึกษาในต่าบล 

 

เด็ก,เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดทิศทางท่ีชัดเจนในนโยบาย
ระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู้สอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา และด้านศาสนาและวัฒนธรรม นั้น ประชาชนห่างเหิน
มากขึ้น ท่าให้เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๑) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
   ๒) มลภาวะเป็นพิษ 
   ๓) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
   ๔) ขาดจิตส่านึกในการอนุรักษ์  

หมู่ที่ ๑-๙ 
  

เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ขาดจิตส่านึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

อบต.เมืองพะไล ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต่าบล/ลูกจ้าง และ

สมาชิกสภา อบต. 
เมืองพะไล 

ปัญหาลดลงเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้นในการรองรับการถ่ายโอนงานและการกระจายอ่านาจสู่
ท้องถิ่นที่มากยิ่ งขึ้นทั้ งปริมาณงานและงบประมาณ อบต.
จ่าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือรองรับภารกิจดังกล่าว 
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      การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ่ากัด  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค่าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส่าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก่าหนดการด่าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต้าบลด้วยเทคนิค SWOT analysis 
 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

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

-งบประมาณมีจ่านวนจ่ากัดในการ
เร่งการพัฒนา ท่าให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ  
-การให้ความส่าคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริมด้านสังคมยังน้อยอยู่ 

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

-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้น
ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
-การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความอยู่
รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อแนวความคิดและวิถีการ
ด่าเนินชีวิตของประชาชน 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

-มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
-มีความพร้อมด้านบุคลากรในการ
ให้บริการสาธารณสุข 
-ประชาชนให้ความส่าคัญ สนใจดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
-มีบุคลากรที่มีคามรู้ความสามารถด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
-มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 

-ประชาชนมีการออกก่าลังกาย
น้อย 
-ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
-บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มี
น้อย 
-ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การศึกษาเพ่ิมเติม 
-คนให้ความสนในในศาสนา
วัฒนธรรมน้อยลง 

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

-การระบาดของโรคติดต่อ 
-ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ยังไม่ชัดเจน 
-ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

ด้านเศรษฐกิจ -มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ 
หลากหลายชนิด  
-การรู้จักแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 
-มีสินค้าหนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 
๔-๕ ดาว 
-มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
การก่าจัดศัตรูพืช 
-คุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 
-ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
การกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรู้ในการ
พัฒนาสินค้าและด้านการตลาด 
-ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน  

-โครงการสนับสนุนสินค้าหนึ่ง
ต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และธุรกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ  
-การแทรกแซงราคาสินค้า 
-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพ่ือใช้เป็น 

-ราคาผลผลิตตกต่่า 
-ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่่า 
-การเกิดภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจาก
ราคาสินค้าและราคาน้่ามันที่ผันผวน 
-อัตราดอกเบี้ยตกต่่า 
-การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้่า
ท่วม ท่าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
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ด้าน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

  เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 
-ขาดการเก็บออม 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตร 

หลักทรัพย์ค่้าประกันได้ 
-การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
-มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียบพร้อม 
-การให้ความส่าคัญด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
-มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-ประชาชนยังขาดจิตส่านึกในการ
ร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 
-การก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน 

-การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-การเกิดภัยน้่าท่วมท่าให้ถนนได้รับ
การช่ารุดเสียหาย 
-รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้่าหนักเกินกว่า
ที่ก่าหนดวิ่งผ่าน 

ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

-สมาชิกสภา อบต.มีการประสานงาน
ร่วมมือกันท่างานไม่มีความขัดยัง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ด่าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
-การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
-อบต.มีความอิสระในการด่าเนินงาน  

-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท่างาน ตรวจสอบการท่างานมี
น้อย 
-บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
-ระบบการบริหารงานในองค์กรยัง
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง 
-ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจในการรับ
การถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและ
ยุ่งยากอยู่บ้าง 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญก่าหนดให้มี
การกระจายอ่านาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ
และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 
-การน่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด่าเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มีความ
ยุ่งยากและเกิดความสับสนในทาง
ปฏิบัติ 
-การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของ อบต. 
-ข้อจ่ากัดด้านระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ  
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

 การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ทันท่วงที 

-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ่าเป็นและ
ต้องการ 

  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-มีกลุ่มผู้ใช้น้่า 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
-มีรถเก็บขยะและให้การบริหารจัดเก็บ
ขยะภายในต่าบล 

-คุณภาพน้่ายังไม่ดี เป็นสนิม 
-ขาดจิตส่านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-มลภาวะเสื่อมโทรม 
-การให้บริการจัดเก็บขยะยังไม่
ทั่วถึง  

-การรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

-การบุกรุกที่ดินสาธารณยังคงมีอยู่
และยากต่อการท่าความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน   
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่จะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า 
 1. ฐานการผลิตและบริการมีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดต่อไป 

 2. ความร่วมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 
 2.1 ขยายตลาด 

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

4. เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5. เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าและผันผวน 
6. เศรษฐกิจโลกเติบโตช้า ทุกประเทศต้องแข่งขันสูง 
7. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านและคู่ค้าเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- การเศรษฐกิจ 
 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 

ส านักปลัด 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 

- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลัด 
 
 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
 
 

ส านักปลัด 
3 การพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
- การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การเกษตร 
- เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

4 การพัฒนาแล่งน้ า - การเศรษฐกิจ 
 

- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 

5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- บริหารทั่วไป 
 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การด าเนินงานอ่ืน 
 

- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
 
- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
นันทนาการ 
- การศึกษา 
 
- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห์ 
 
- การรักษาความ
สงบภายใน 
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- งบกลาง 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองคลัง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

- การเศรษฐกิจ 
 
- บริหารทั่วไป 
 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- บริหารงานทั่วไป 
 
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองช่าง 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.01

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 22      45,282,100   49      70,673,414    40       19,655,934     35       18,534,759     146     154,146,207    

และการโยธา

   1.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 2        600,000        30      3,453,170      37       5,190,000        34       6,170,000       103     15,413,170      

รวม 24      45,882,100   79      74,126,584    77      24,845,934     69       24,704,759     249    169,559,377    

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   2.1 แผนงานสร้างความ 1        60,000          2        90,000           3         130,000          4         160,000          10       440,000           

เข้มแข็งของชุมชน

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 1         400,000          2         500,000          3         900,000           

และการโยธา

รวม 1        60,000          2        90,000           4        530,000          6         660,000          13       1,340,000        
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รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. การพัฒนาด้านสิ่ง

แวดล้อม

   3.1 แผนงานการเกษตร 3        220,000        4        260,000         4         260,000          4         260,000          15       1,000,000        

   1.2 แผนงานเคหะและ 1        500,000        4        1,100,000      3         840,000          3         580,000          11       3,020,000        

ชุมชน

รวม 4        720,000        8        1,360,000      7        1,100,000       7         840,000          26      4,020,000        

4. การพัฒนาแหล่งน้ า

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 26      27,822,600   26      27,257,100    10       4,652,500        13       8,287,580       75       68,019,780      

และการโยธา

รวม 26      27,822,600   26      27,257,100    10      4,652,500       13       8,287,580       75      68,019,780      

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรม 1        384,000        5        942,120         4         648,902          1         336,000          11       2,311,022        

และการโยธา

  5.2 แผนงานเคหะและ 2         233,770          1         148,770          3         382,540           

ชุมชน

  5.3 แผนงานการศาสนา 6        375,000        6        375,000         6         375,000          6         375,000          24       1,500,000        

วฒันาธรรมและนันทนาการ

  5.4 แผนงานการศึกษา 14      2,552,000     14      2,622,000      14       2,622,000        14       2,622,000       56       10,418,000      

  5.5 แผนงานสาธารณสุข 7        594,000        7        622,000         7         640,000          7         658,000          28       2,514,000        
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รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  5.6 แผนงานสังคม 2        290,000        5        1,190,000      5         1,190,000        5         1,190,000       17       3,860,000        

สงเคราะห์

5.7 แผนงานรักษาความ 5        360,000        6        370,000         6         370,000          6         370,000          23       1,470,000        

สงบภายใน

5.8 แผนงานสร้างความ 5        850,000        11      1,360,000      11       1,360,000        11       1,360,000       38       4,930,000        

เข้มแข็งของชุมชน

5.9 งบกลาง 5        8,320,000     5        8,922,500      5         9,425,500        5         9,927,000       20       36,595,000      

รวม 45      13,725,000   59      16,403,620    60      16,865,172     56       16,986,770     220    63,980,562      

6. การพัฒนาการเมือง

และการบริหาร

 6.1 แผนงานเคหะและ 1        154,400         1         1,000,000       2         1,154,400        

ชุมชน

 6.2 แผนงานบริหารงาน 65      1,215,000     70      1,705,000      70       1,705,000        70       1,705,000       275     6,330,000        

ทั่วไป

 6.3 แผนงานสร้างความ 5        146,000        6        176,000         6         176,000          6         176,000          23       674,000           

เข้มแข็งของชุมชน

รวม 70      1,361,000     77      2,035,400      76      1,881,000       77       2,881,000       300    8,158,400        

รวมทั้งสิ้น 170    89,570,700   251    121,272,704  234    49,874,606     228     54,360,109     883    315,078,119    
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี





  



แบบ ผ.02

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1. ยุทธศาสตร์ที ่การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 70,500         ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จากวดับา้นพะไล ม.3 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง ๔ ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
 - บา้น นายสมบรูณ์ ได้สะดวก ยาว 30 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
ฮาดเศษ และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

2 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
บริเวณด้านทศิตะวนัตก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 3 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
หน้าวดับา้นหลุบทุ่ม - ได้สะดวก ยาว 300 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
คลองอีสานเขียว และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
บา้นหลุบทุ่ม ม.4 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 1,100,000 600,000 191,500 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นสระน้้าเที่ยง  ม.5 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
สายหน้าโรงพยาบาล  ได้สะดวก ยาว 650 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
60

4 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 411,600      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
ภายในหมู่บา้นโนนสะอาด ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
หมู่ที่ 8   จากที่ดินนายไสว ได้สะดวก ยาว 760 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
จันทนีอก ถึงคลองล้าหว้ย และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
น้อย 60

5 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 105,750 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นโนนสะอาด ม.8 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากที่ดินนายนิรันดร์ ทนิราช ได้สะดวก ยาว 45 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
 -ที่ดินนายประสิทธิ ์ กันเมล์ และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

6 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นหนองแก ม.9 จาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบริเวณถังน้้าประปา ได้สะดวก ยาว 185 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
หมู่บา้นถึงสามแยกภายใน และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
หมู่บา้นฯ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 391,000 391,000 391,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หมู่บา้นแดงน้อย ม.2 จาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นนางกนกลักษณ์  ได้สะดวก ยาว 500 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
แทบทาม ไปหนองถนนใหญ่ และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

8 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นหลุบทุ่ม ม.4 จาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บริเวณหนองหลุบทุ่ม ได้สะดวก ยาว 250 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
สาธารณฯ ไปบา้นตะคร้อ และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ต.สามเมือง 60

9 ก่อสร้างถนน คสล.    เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 305,550 305,550 261,900 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
บา้นเพด็น้อย หมู่ที่ 6 จาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
ถนนสาย อบจ. นม. ได้สะดวก ยาว 300 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
12205 ไปบา้น และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
นายณรงค์  หาริตะวนั 60

10 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 274,950 274,950 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นเพด็น้อย ม.6 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบา้นนางสีดา  เทพค้า ได้สะดวก ยาว 188 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
ถึงถนนสายรอบหมู่บา้น และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ด้านทศิตะวนัออก 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 170,000       ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นหนองเรือ ม.7 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 3.5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบา้นนางโสภา  วเิศษดี ได้สะดวก ยาว 83 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
  -  หนองโจกโหลก และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

12 ก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 626,700       626,700      626,700      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นสระน้้าเที่ยง ม.5 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4  ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบา้น นางทองสา ได้สะดวก ยาว 800 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
นามวงษา ไปบา้นเพด็น้อย และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

13 ก่อสร้างถนน คสล.    เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 216,450 216,450 216,450 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
บา้นหนองเรือ  หมู่ 7 ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 3 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบา้นนางจันทร์สูนย์ ได้สะดวก ยาว 370 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
จันทะเบี้ยว  ไปประปาใหม่ และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

14 ซ่อมสร้างถนนหนิคลุก เพื่อปรับสภาพ ซ่อมสร้างถนน 120,000 120,000 120,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหลุบทุ่ม ถนนใหสั้ญจร หนิคลุกกวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
ม.4  จากบา้นหลุบทุ่ม - ได้สะดวก ยาว 500 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
ที่ดิน นายอดิศร  พรมหมอก และปลอดภยัขึ้น หนาเฉล่ีย 0.10 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ก่อสร้างถนนหนิคลุกภายใน เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หมู่บา้นหนองแก ม.9 จาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5  ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บริเวณหนองสระฝายใหม่ ได้สะดวก ยาว 345 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
ถึงบริเวณสามแยกภายใน และปลอดภยัขึ้น หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
หมู่บา้นฯ 60

16 ก่อสร้างถนนดินภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนดิน 140,000 140,000 140,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นโนนสะอาด ม.8 ถนนใช้สัญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
จากบริเวณแยกทางสาย ได้สะดวกและ ยาว 1,400 ม. ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
อบจ.นม.12205 - ที่นา ปลอดภยัขึ้น หนา 0.50 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
นางผกามาศ  ถวลิรัมย์ 60

17 ก่อสร้างร้ัวหรือแนวเขตพื้นที่ เพื่อปอ้งกันการ ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 250,000      ร้อยละความพงึ มีแนวเขตที่ดิน กองช่าง
สระส่ีเหล่ียมสาธารณะฯ บกุรุกที่ดินและ ยาว 450 ม. พอใจของประชาชน สาธารณประโยชน์
บา้นพะไล ม.3 ความชัดเจนของ สูง  2  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวเขตที่ดิน น้อยกวา่ร้อยละ 60
สาธารณประโยชน์

18 ก่อสร้างร้ัวหรือแนวเขต เพื่อปอ้งกันการ ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 250,000      ร้อยละความพงึ มีแนวเขตที่ดิน กองช่าง
พื้นที่หนองสระฝายใหม่ บกุรุกที่ดินและ ยาว 450 ม. พอใจของประชาชน สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์ ความชัดเจนของ สูง  2  ม. ในพื้นที่บริการ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
บา้นหนองแก ม.9 แนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

สาธารณประโยชน์ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000       300,000      500,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนใหสั้ญจร ผิวจราจรแบบแอส พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นฝาผนัง ม.1 สายจาก ได้สะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีต ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
ร.ร.บา้นฝาผนัง-ศาลากลาง และปลอดภยัขึ้น กวา้ง 4 ม. ยาว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
บา้น 700 ม. หนา 60

0.05 ม.
20 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 217,398 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หนองแก ม.9 จากบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นายขุน  หาริตะวนั - ได้สะดวก ยาว 480 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
สระน้้าหนองแก และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

21 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม 129,200     ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนใหสั้ญจร ผิวจราจรแบบแอส พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นหนองเรือ ม.7 บริเวณ ได้สะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีต ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั
บา้นนายนพรัตน์  โชติไธสง และปลอดภยัขึ้น กวา้ง 5 ม. ยาว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

68 ม. หนา 60
0.05 ม.

งบประมาณ

 -79-



แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 234,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

ฝาผนัง ม.1  จากบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางถวลิ  สีก้าพี้ ถึง ส่ีแยก ได้สะดวก ยาว 100   ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
บา้นนางมณี  สุวหิาร และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

23 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม 384,560       ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนใหสั้ญจร ผิวจราจรแบบแอส พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นฝาผนัง ม.1 สายจาก ได้สะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีต ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
บา้นนายประกาศิต  ศรีโคตร และปลอดภยัขึ้น กวา้ง 4 ม. ยาว น้อยกวา่ร้อยละ 60
 - บา้นนางสุดใจ  ชัยสงค์  235  ม. หนา

0.05 ม.
24 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 250,380 250,380 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

ฝาผนัง ม.1  รอบหนองน้้า ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
ใช้บา้นฝาผนัง สายหน้าบา้น ได้สะดวก ยาว 214  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
นางทองค้า  ขิปปะเม และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

25 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 194,220 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
ฝาผนัง ม.1  สายหน้าบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางนภารัตน์  ววิาโค ได้สะดวก ยาว  83  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 234,000 234,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

ฝาผนัง ม.1  สายบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางดวงเนตร  นามสมบรูณ์ ได้สะดวก ยาว  200  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
27 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 276,100 276,100 276,100 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หนองเรือ ม.7  สายรอบ ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
สระหนองโจกโหลก ได้สะดวก ยาว  354  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
28 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 141,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หนองเรือ ม.7  สายหน้า ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ ได้สะดวก ยาว  60  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
บวัลาย - บา้นนางสาว และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
สมนึก  สีสุวอ

29 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 214,110       ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หนองเรือ ม.7  สายจาก ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 3 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นนายสมชัย  มารศรี - ได้สะดวก ยาว  122  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
หนองโจกโหลก และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 234,000 234,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หลุบทุ่ม ม.4  สายจากบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
หลุบทุ่ม - หนองหลุบทุ่ม ได้สะดวก ยาว  200  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
31 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 234,000 234,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หนองแก ม.9  สายจากบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางสวสัด์ิ ชุมพา - สามแยก ได้สะดวก ยาว  200  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
32 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 249,600 249,600 249,600 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

หนองแก ม.9  สายจากนา ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางเพญ็  มณียศ - ส่ีแยกไป ได้สะดวก ยาว  320  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
หนองจาน และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

33 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 234,000 117,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หนองแก ม.9  จากหน้าบา้น ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางประนอม  ดอนกลาง - ได้สะดวก ยาว  150  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
บา้นนางสมัย  ดอนกลาง และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

34 ก่อสร้างถนนดินบา้น เพื่อสร้างถนนให้ ก่อสร้างถนนดิน 217,500      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
หนองแกม.9 จากสามแยก ประชาชนได้ใช้ กวา้ง 4 ม. พอใจของประชาชน สัญจรไปมา
อ้าเภอ -  นานายค้าพอง  สัญจรไปมา ยาว 1,000 ม. ในพื้นที่บริการไม่
ขิปปะเม หนาเฉล่ีย 0.50 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 ก่อสร้างถนนดินบา้น เพื่อสร้างถนนให้ ก่อสร้างถนนดิน 247,950      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

สระน้้าเที่ยง ม.5 ประชาชนได้ใช้ กวา้ง 6 ม. พอใจของประชาชน สัญจรไปมา
เส้นรอบหมู้บา้น สัญจรไปมา ยาว 1,000 ม. ในพื้นที่บริการไม่

หนาเฉล่ีย 0.50 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

36 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 245,850 245,850 245,850 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
สระน้้าเที่ยง ม.5  ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
สายรอบสระหนองน้้ากิน ได้สะดวก ยาว  250  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
(ศาลากลางบา้น) และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

37 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน เพื่อซ่อมแซมถนน ซ่อมแซม ถนน คสล. 7,000           ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
หมู่บา้นพะไล บริเวณ  ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 4 ม. ยาว 5 พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
หน้าบา้นนางแปน้  ผิวผ่าน และปลอดภยัขึ้น ม. หนา 0.07 ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

น้อยกวา่ร้อยละ 60

38 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม 200,000       200,000      200,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนใหสั้ญจร ผิวจราจรแบบแอส พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บา้นพะไล ม.3 จากบา้น ได้สะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีต ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
นางยุวพนิ  หนูแก้ว - บา้น และปลอดภยัขึ้น กวา้ง 4 ม. ยาว น้อยกวา่ร้อยละ 60
นางฝ้าย  เลิศมงคล  235  ม. หนา

0.05 ม.
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แบบ ผ.02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 ขยายไหล่ทางถนน คสล. เพื่อปรับถนนให้ ก่อสร้างถนน คสล. 73,125        ร้อยละความพงึ ถนนกวา้งขึ้น กองช่าง

บา้นพะไล ม.3 จากถนน กวา้งขึ้น เพื่อความ กวา้ง 0.50 ม. พอใจของประชาชน เพิ่มความสะดวก
สาย อบจ.นม.12205 - สะดวกและความ ยาว 250 ม. ในพื้นที่บริการไม่ และความปลอดภยั
บา้นนางแปน้  ผิวผ่าน ปลอดภยั หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

40 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 103,545 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง
บา้นพะไล ม.3 สายบา้น  ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 3 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
นางหวานเมือง  ใจดี ได้สะดวก ยาว  50  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
41 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพ ก่อสร้างถนน คสล. 600,000     600,000       600,000      295,200      ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นแดงน้อย ม.2  สาย ถนนใหสั้ญจร กวา้ง 5 ม. พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ
บริเวณที่ดิน นางสุพร  ได้สะดวก ยาว  720  ม. ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั
แทนไธสง ไปที่นา และปลอดภยัขึ้น หนา 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
นางมนเทยีร  หงษไ์ธสง

รวม 41  -  - 3,034,750  7,276,950    7,683,920   6,388,298    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าภายใน เพื่อใหห้มู่บา้น วางทอ่ระบายน้้า 300,000      300,000      ร้อยละความพงึ สามารถระบาย กองช่าง

หมู่บา้นหนองแก ม.9 จาก สามารถระบายน้้า ขนาดเส้นผ่า พอใจของประชาชน น้้าในหมู่บา้นที่ 
ส่ีแยกศาลาต้นโพธิศ์รี ถึง ในหมู่บา้นได้ ศูนย์กลาง 0.40 ม. ในพื้นที่บริการไม่ สะดวกขึ้น
ถนนสายหนองแวง - บวัใหญ่ สะดวกขึ้น ยาว 500 ม.  น้อยกวา่ร้อยละ 60

พร้อมก่อสร้างบอ่พกั
คสล.

2 วางทอ่ระบายน้้าภายใน เพื่อระบายน้้าภาย วางทอ่ระบายน้้า 50,000 ร้อยละความพงึ สามารถระบาย กองช่าง
หมู่บา้นแดงน้อย  ม. 2 ในหมู่บา้นได้ ขนาดเส้นผ่า พอใจของประชาชน น้้าในหมู่บา้นที่ 
ช่วงบา้นนายทวชิ  ตรีพงษ์ สะดวกขึ้น และ ศูนย์กลาง 0.30 ม. ในพื้นที่บริการไม่ สะดวกขึ้น

ปอ้งกันการทว่มขัง ยาว 15 ม.  น้อยกวา่ร้อยละ 60
3 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างรางระบาย 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

บา้นแดงน้อย ม.2 จากนา สามารถเข้าถึง น้้า คสล. กวา้ง พอใจของประชาชน เพื่อการเกษตรได้
นางสุกัญญา  วฒันศุภมงคล แหล่งน้้าเพื่อการ 2.50 ม. ยาว ในพื้นที่บริการ อย่างสะดวก
ถึงหนองถนนใหญ่ เกษตรได้อย่าง 600 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

สะดวก หนา 0.10 ม. 60
ลึก 1.80 ม.

4 วางทอ่ระบายน้้าหนองหลุบ เพื่อใหก้ารระบาย วางทอ่ระบายน้้า 250,000      ร้อยละความพงึ สามารถระบาย กองช่าง
ทุ่ม น้้าได้สะดวกขึ้น ขนาด  1.20  ม. X พอใจของประชาชน น้้าได้สะดวกขึ้น

1.20  ม.  ในพื้นที่บริการไม่
ยาว  30  ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 50,000         ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประจ้าหมู่บา้นแดงน้อย ม.2 ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เสียงตามสาย หมู่บา้นแดงน้อย ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง
ใหส้ามารถใช้งาน  ม.2 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60

6 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 73,170         ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้นหลุบทุ่ม ม.4 ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เสียงตามสาย หมู่บา้นหลุบทุ่ม ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง
ใหส้ามารถใช้งาน  ม.4 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60

7 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 50,000         50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้นหนองเรือ ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ม.7 เสียงตามสาย หมู่บา้นหนองเรือ ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถใช้งาน  ม.7 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60

8 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 50,000         50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้นโนนสะอาด ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ม.8 เสียงตามสาย หมู่บา้นโนนสะอาด ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถใช้งาน  ม.8 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60
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แบบ ผ.02

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 100,000       ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประจ้าหมู่บา้นหนองแก ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ม.9 เสียงตามสาย หมู่บา้นหนองแก ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถใช้งาน  ม.9 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60

10 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภาย เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
ในหมู่บา้นสระน้้าเที่ยง ม.5 ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
จากบา้น นายอนุพงษ ์ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
ปติาระคะ  ถึงบา้น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
นายแก้ว วเิศษธร 60

11 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงพร้อม เพื่อน้ากระแสไฟฟา้ อุดหนุนการไฟฟา้ 500,000     ประปาสระฝ่ายใหม่ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง
ติดต้ังหมอแปลง บา้น ไปใช้ผลิตน้้าประปา ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ สามารถใช้งานได้ ประปาอย่างทั่วถึง
หนองแก ม.9 จาก หนองสระฝายใหม่ บวัใหญ่
สภ.บวัลาย - หนองสระฝาย
ใหม่
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภาย เพื่อใหป้ระชาชน อุดหนุนการไฟฟา้ 200,000 200,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ในบา้นหนองเรือ ม.7 จาก มีไฟฟา้ใช้อย่าง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
บา้นนายวทิย์ธวชั วงัหนอง ทั่วถึง และมีไฟฟา้ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
เสียว - นานางปราณี  ใช้เพื่อทางเกษตร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
บรุาณรมย์ 60

13 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภาย เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
ในบา้นโนนสะอาด ม.8  ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
จากถนนสาย อบจ.นม. บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
12205 - นานางสุนา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
บญุทนัเสน 60

14 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภาย เพื่อใหป้ระชาชน อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
ในบา้นหลุบทุ่ม ม.4 จาก มีไฟฟา้ใช้อย่าง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
บา้นนายอดิศร  พรมหมอก ทั่วถึง และมีไฟฟา้ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
ไปทางบา้นโนนเมือง ใช้เพื่อทางเกษตร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ต.สามเมือง อ.สีดา 60

15 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภาย เพื่อใหป้ระชาชน อุดหนุนการไฟฟา้ 70,000 70,000 70,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
ในบา้นหนองเรือ ม.7 จาก มีไฟฟา้ใช้อย่าง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
บา้นนายนพรัตน์  โชติไธสง ทั่วถึง และมีไฟฟา้ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
ถึงสระหนองเรือ ใช้เพื่อทางเกษตร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

60
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 120,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

สาธารณะ ภายในหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
พะไล ม.3 จากบา้นนางอุไร บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ทั่วถึง
ฮาดเศษ-บา้นนางดวงจันทร์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
เชื้อกาว 60

17 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
แดงน้อย ม.2 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สัญจรไปมา
60

18 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
พะไล ม.3 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา น้อยกวา่ร้อยละ 60 สัญจรไปมา
19 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง

สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
หลุบทุ่ม ม.4 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา น้อยกวา่ร้อยละ 60 สัญจรไปมา
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง

สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
สระน้้าเที่ยง ม.5 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา น้อยกวา่ร้อยละ 60 สัญจรไปมา
21 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง

สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
เพด็น้อย ม.6 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา น้อยกวา่ร้อยละ 60 สัญจรไปมา
22 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง

สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
หนองเรือ ม.7 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สัญจรไปมา
60

13 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
โนนสะอาด ม.8 ปลอดภยัในการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยัในการ

สัญจรไปมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สัญจรไปมา
60
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 ก่อสร้างประปาหอถังสูง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างประปา 200,000       200,000      200,000      ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

พร้อมติดต้ัง/วางระบบโซลา น้้าส้าหรับอุปโภค หอถังสูงพร้อมติดต้ัง/ น้้าอุปโภค บริโภค ส้าหรับอุปโภค 
เซลล์ บา้นแดงน้อย ม.2 บริโภคอย่างทั่วถึง วางระบบโซลาเซลล์ ร้อยละ 100 บริโภคอย่างทั่วถึง
บริเวณหนองสนวน และประหยัดค่าใช้ จ้านวน 1 แหง่
สาธารณประโยชน์ จ่าย

25 ก่อสร้างประปาผิวดิน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างประปาผิวดิน 500,000      ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้้า กองช่าง
บา้นโนนสะอาด ม.8 น้้าส้าหรับอุปโภค บริเวณสระโสกอึ่ง น้้าอุปโภค บริโภค ส้าหรับการอุปโภค 
บริเวณสระโสกอึ่ง บริโภคอย่างทั่วถึง สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 100 บริโภคอย่างทั่วถึง
สาธารณประโยชน์ จ้านวน 1 แหง่

26 ปรับปรุง/ต่อเติมระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับปรุง/ต่อเติม 350,000       ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้้า กองช่าง
ประปาหอถังสูง น้้าส้าหรับอุปโภค ระบบประปาหอถัง น้้าอุปโภค บริโภค ส้าหรับการอุปโภค 
บา้นหนองแก ม.9 บริโภคอย่างทั่วถึง สูง จ้านวน 1 แหง่ ร้อยละ 100 บริโภคอย่างทั่วถึง

27 ปรับปรุงระบบประปาบาดาล เพื่อปรับปรุงซ่อม ปรับปรุงและซ่อม 100,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีน้้า กองช่าง
ภายในหมู่บา้นโนนสะอาด แซมระบบประปา แซมระบบประปา พอใจของประชาชน ส้าหรับการอุปโภค
ม.8 (บริเวณบา้น นางอัมพร ใหม้ีประสิทธภิาพ บาดาล หมู่บา้น ในพื้นที่บริการไม่ บริโภคที่สะอาด 
สัมปนัโน) ดีขึ้น โนนสะอาด ม.8 น้อยกวา่ร้อยละ 60 และถูกสุขลักษณะ

28 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ บา้นหนองแก ม.9 ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
จากบา้นนางบวักล้ิง  มาวาน บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
ถึง หนองสระฝายใหม่ น้อยกวา่ร้อยละ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงซ่อม ปรับปรุงและซ่อม 150,000      150,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ประปาภายในหมู่บา้น แซมระบบประปา แซมระบบประปาหมู่ พอใจของประชาชน ส้าหรับการอุปโภค
หลุบทุ่ม ม.4 ใหม้ีประสิทธภิาพ บา้นหลุบทุ่ม ม.4 ในพื้นที่บริการ บริโภคที่สะอาด 

ดีขึ้น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ และถูกสุขลักษณะ
60

30 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า 350,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีน้้าด่ืมที่ กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้นแดงน้อย ม.2 น้้าส้าหรับด่ืมที่ พร้อมอุปกรณ์ พอใจของประชาชน สะอาดและถูก

สะอาดและถูก จ้านวน 1 แหง่ ในพื้นที่บริการ สุขลักษณะ
สุขลักษณะ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

60
31 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า 350,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีน้้าด่ืมที่ กองช่าง

ประจ้าหมู่บา้นสระน้้าเที่ยง น้้าส้าหรับด่ืมที่ พร้อมอุปกรณ์ พอใจของประชาชน สะอาดและถูก
ม.5 สะอาดและถูก จ้านวน 1 แหง่ ในพื้นที่บริการ สุขลักษณะ

สุขลักษณะ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
60

32 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 20,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความ กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น ความสะดวกและ ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน สะดวกและ
ฝาผนัง รอบสนามกีฬา ปลอดภยัในช่วง บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยัในการ

กลางคืน น้อยกวา่ร้อยละ 60 สัญจรไปมา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 300,000 300,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

สาธารณะ ภายในหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ฝาผนัง ม.1  สายหน้าบา้น บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
นางทองค้า  ขิปปะเม น้อยกวา่ร้อยละ 60

34 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 250,000 250,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ ภายในหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ฝาผนัง ม.1  สายหน้าบา้น บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
นางดวงเนตร  นามสมบรูณ์ น้อยกวา่ร้อยละ 60

35 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 300,000 300,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ พร้อมติดต้ัง ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
หม้อแปลงภายในหมู่บา้น และไฟฟา้ส้าหรับ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
แดงน้อย ม.2  จากบา้น ใช้ในภาคการ น้อยกวา่ร้อยละ 60
นางกนกลักษณ์  แทบทาม เกษตร
ถึงหนองดินแดง

36 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 400,000 400,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ พร้อมติดต้ัง ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
หม้อแปลง จากบา้นแดงน้อย และไฟฟา้ส้าหรับ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
ม.2  ถึงบา้นหนองหวา้ ใช้ในภาคการ น้อยกวา่ร้อยละ 60

เกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 ตรวจสอบที่สาธารณ เพื่อใหป้ระชาชน ตรวจสอบที่สาธารณ 100,000     100,000       100,000      100,000      จ้านวนที่สาธารณ ประชาชน กองช่าง

ประโยชน์ ได้ทราบแนวเขตที่ ประโยชน์ที่ยังไม่ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ทราบแนวเขตที่
ดินสาธารณ ออกหนังสือส้าคัญ การออกหนังสือ ดินสาธารณ
ประโยชน์ที่ชัดเจน ส้าหรับที่หลวง ส้าคัญส้าหรับที่ ประโยชน์ที่ชัดเจน
และถูกต้อง (นสล.) ในเขตพื้นที่ หลวง (นสล.) และถูกต้อง

และแนวเขตที่ดิน ครบทกุแปลง
สาธารณประโยชน์
กรณีมีข้อพพิาทใน
พื้นที่ต้าบลเมือง
พะไล

38 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ บา้นเพด็น้อย ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ม.6 จากหน้า ร.ร.เพด็น้อย - บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
บา้นนายโสภา  ฉันธนิ น้อยกวา่ร้อยละ 60

39 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ บา้นเพด็น้อย ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ม.6 จากบา้นสมาน  พเิมย - บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
บา้นนายสรัญญู  เลิศไธสง น้อยกวา่ร้อยละ 60

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 ติดต้ังปั้มน้้าโซล่าเซลล์ เพื่อใหป้ระชาชน  - ติดต้ังปั้มน้้า 100,000      ร้อยละความพงึ ประชาชน กองช่าง

พลังานแสงอาทติตย์ มีน้้าประปาใช้ บาดาลขนาด พอใจของประชาชน มีน้้าประปาใช้
ประปาโนนท้าเล บา้น เพื่อการเกษตร  1.5 แรงม้า ในพื้นที่บริการไม่ เพื่อการเกษตร
เพด็น้อย ม.6 ประกอบอาชีพ  - ติดต้ังตู้ควบคุมการ น้อยกวา่ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ

เสริม ท้างาน เสริม
 - ติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์ จ้านวน 9 
แผ่น

41 โครงการเปา่ล้างบอ่น้้า  - เพื่อเปา่ล้างท้า บอ่บาดาล ม.1 - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ  - บอ่น้้าบาดาล กองช่าง
บาดาล ความสะอาดบอ่น้้า ม.9 ต้าบลเมือง พอใจของประชาชน ใช้งานได้ตามปกติ

บาดาลใหใ้ช้งาน พะไล ในพื้นที่บริการไม่  - มีแหล่งน้้า
ได้ตามปกติ น้อยกวา่ร้อยละ 60 ส้ารองในหน้าแล้ง
 - เพื่อเปน็แหล่งน้้า
ส้ารองในหน้าแล้ง

42 โครงการสูบน้้าเพื่อแก้ไข เพื่อใหป้ระชาชนมี สูบน้้าจากแหล่งน้้า 100,000       100,000      100,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี ส้านักปลัด
ปญัหาภยัแล้ง น้้าอุปโภคบริโภค ส้ารองเข้าแหล่งน้้า พอใจของประชาชน น้้าอุปโภคบริโภค

เพยีงพอในหน้า ประจ้าหมู่บา้น ในพื้นที่บริการไม่ เพยีงพอในหน้า
แล้ง ม.1 - ม.9  ต้าบล น้อยกวา่ร้อยละ 60 แล้ง

เมืองพะไล
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แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงการเจาะน้้าบาดาล เพื่อใหป้ระชาชนมี เจาะน้้าบาดาล 300,000       300,000      300,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง น้้าอุปโภคบริโภค จ้านวน 9 บอ่ พอใจของประชาชน น้้าอุปโภคบริโภค
เพยีงพอในหน้า ในพื้นที่บริการไม่ เพยีงพอในหน้า
แล้ง น้อยกวา่ร้อยละ 60 แล้ง

44 ย้ายถังประปาแชมเปญ เพื่อย้ายถังประปา ถังประปาแชมเปญ 250,000      ร้อยละความพงึ ระบบประปา กองช่าง
พร้อมต่อเติม ซ่อมแซม แชมเปญไปติดต้ัง บา้นหนองแก ม.9 พอใจของประชาชน สามารถใช้งานได้
บา้นหนองแก ม.9 ที่บอ่บาดาลศาลา ในพื้นที่บริการไม่ ตามปกติ

SML พร้อมต่อเติม น้อยกวา่ร้อยละ 60
ซ่อมแซมใหใ้ช้

งานได้ตามปกติ
45 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

สาธารณะ บา้นสระน้้าเที่ยง ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ม.5  จากบา้นนางทองสา บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
นามวงษา - บา้นเพด็น้อย น้อยกวา่ร้อยละ 60

46 ย้ายถังประปาบา้นพะไล เพื่อย้ายถังประปา ย้ายถังน้้าประปาจาก 100,000      ร้อยละความพงึ มีระบบประปา กองช่าง
ม.3 ไปใช้ผลิตน้้าประปา สระส่ีเหล่ียมไปติดต้ัง พอใจของประชาชน ส้ารองไวใ้ช้ใน

สระวดับา้นพะไล ที่สระน้้าวดับา้น ในพื้นที่บริการไม่ หน้าแล้ง
พะไล น้อยกวา่ร้อยละ 60
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งบประมาณ



แบบ ผ.02
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 30,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

สาธารณะ บา้นโนนสะอาด ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ม.8  สายบา้นนายสิงห์ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
สาฆ้อง น้อยกวา่ร้อยละ 60

48 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุนการไฟฟา้ 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ บา้นฝาผนัง ม. 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ พอใจของประชาชน บริการไฟฟา้อย่าง
ถนนสาย นม.ถ. 252 -2 และใช้ภาคการ บวัใหญ่ ในพื้นที่บริการไม่ ทั่วถึง
บา้นฝาผนัง หมู่ที่ 1 – เกษตร น้อยกวา่ร้อยละ 60
บา้นแดงน้อย หมู่ที่ 2

49 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อปรับปรุง อุดหนุน 50,000         50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนสามารถ กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้นฝาผนัง ซ่อมแซมระบบ คณะกรรมการ พอใจของประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ม.1 เสียงตามสาย หมู่บา้นฝาผนัง ในพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถใช้งาน  ม.1 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
ได้ดีขึ้น 60

50 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อระบายน้้า รางระบายน้้าปาก 60,000 ไม่มีน้้าทว่มขัง ระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง
แบบตัวยู พร้อมวางทอ่ ได้สะดวกขึ้นและ กวา้ง 0.30 ม. ลึก ขึ้นและไม่น้้า
ระบายน้้า บา้นพะไล ม.3 ปอ้งกันการทว่มขัง 0.20 ม. ยาว 50 ทว่มขัง
จากบา้นนายสมหมาย  ม. วางทอ่ขนาดเส้น
ภกัดีลุน-ทางเข้าบา้น ผ่าศูนย์กลาง 0.20
นายจิตจวตัร  หนูจิตต์ ม. จ้านวน 8 ทอ่น

รวม 50  -  - 600,000     3,456,170    5,190,000   6,170,000    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย บา้นพะไล ม.3 40,000 40,000 ร้อยละความพงึ รายจ่ายใน ส้านักปลัด

ร้ัวกินได้ บา้นพะไล ม.3 ในครัวเรือน จัดกิจกรรมการ พอใจของประชาชน ครัวเรือนลดลง
ของประชาชน อบรม/ใหค้วามรู้ ในพื้นที่บริการ

และสนับสนุนพนัธ์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
พชื/ผัก 80

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การลดความเหล่ือมล้้า เพือ่ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 : ยุทธศาตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ
   ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 : ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
   ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 : ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาสังคม



แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 1. เพื่อใหเ้กษตรได้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้ารับการฝึก 1. เกษตรกรได้รับ ส้านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ มีความรู้ตามแนว เกษตรกร/ประชาชน อบรมมีความรู้เพิ่ม ความรู้ตามแนว
พอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกิจ ต้าบลเมืองพะไล ขึ้นร้อยละ 90 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง จ้านวน 200 คน พอเพยีง
2. เพื่อใหเ้กษตรกร 2. เกษตรกรได้รับ
ได้รับความรู้เกี่ยว ความรู้เกี่ยวกับการ
กับการประกอบ ประกอบอาชีพเสริม
อาชีพเสริม

3 ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนมี อุดหนุน 30,000      30,000      30,000     ร้อยละความพงึ เกษตรกรมีความ ส้านักปลัด
เกษตรกรท้านาบา้นแดงน้อย รายได้เพิ่มขึ้นและ กลุ่มเกษตรกรท้านา พอใจของประชาชน เข้มแข็ง และด้าเนิน

ม.2 ลดรายจ่ายตามแนว บา้นแดงน้อย ม.2 ในพื้นที่บริการ ชีวติตามแนวปรัชญา

ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ เศรษฐกิจพอเพยีง

พอเพียง 80

งบประมาณ

 -99-



แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดต้ัง เพื่อส่งเสริมอาชีพ อุดหนุน 30,000     ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ ส้านักปลัด

กองทนุกลุ่มผักหวานปา่ เสริมการปลูก กลุ่มผักหวานปา่ พอใจของประชาชน ประกอบอาชีพ
บา้นพะไล ม.3 ผักหวานปา่แก่ บา้นพะไล ม.3 ในพื้นที่บริการ เสริม

ประชาชน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
80

รวม 4  -  - 60,000       90,000         130,000      160,000      -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างตลาดนัดชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทาง ก่อสร้างตลาดนัด 400,000      400,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บา้นแดงน้อย ม.2 การตลาดของ ชุมชนบา้นแดงน้อย พอใจของประชาชน จ้าหน่ายสินค้า/ 
ประชาชน หมู่ 2 ในพื้นที่บริการ ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
60

2 ก่อสร้างถังกักเก็บน้้าเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถังเก็บน้้า 100,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีถังเก็บ กองช่าง
เกษตร ประจ้าหมู่บา้น ที่กักเก็บน้้าส้าหรับ ขนาดกวา้ง  5   ม. พอใจของประชาชน น้้าส้าหรับการท้า
ฝาผนัง ม.1 (บริเวณแปลง ประกอบอาชีพ ยาว 10 ม. สูง 4 ม. ในพื้นที่บริการ เกษตร
สาธติเศรษฐกิจพอเพยีง) การเกษตรที่ หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

เพยีงพอและ 60
ปอ้งกันปญัหาการ
แคลนน้้าในฤดูแล้ง

รวม 2  -  - 400,000      500,000      -  -  -
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งบประมาณ



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 รณรงค์ประชาสัมพนัธส์ร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชนในพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีจิต ส้านักปลัด

จิตส้านึกในการอนุรักษ์ จิตส้านึกในการ ม.1-9 ต.เมืองพะไล พอใจของประชาชน ส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษท์รัพยากร จ้านวน  90  คน ในพื้นที่บริการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ และส่ิงแวดล้อม 

แวดล้อมและสร้าง 60 และเกิดเครือข่าย
สร้างเครือข่ายอาสา อาสาสมัครพทิกัษ์
สมัครพทิกัษส่ิ์ง ส่ิงแวดล้อม
แวดล้อม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่10 : ยุทธศาตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.02
3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม เพื่อเปน็การอนุรักษ ์ปลูกหญ้าแฝกในที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนหญ้าแฝกที่ ที่สาธารณะ ส้านักปลัด

โครงการพระราชด้าริ ฟื้นฟดิูน น้้า และ สาธารณประโยชน์ ปลูกมีอัตราการรอด ประโยชน์ได้รับการ
พื้นที่ปา่ในเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ต้าบลเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ อนุรักษ ์ฟื้นฟู

พะไล 80
จ้านวน 4 แหง่

3 โครงการปลูกต้นไม้ในเขต 1. เพื่อฟื้นฟแูละ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนต้นไม้ที่ 1. ที่สาธารณะ ส้านักปลัด
ต้าบล เพิ่มพื้นที่สีเขียว สาธารณะ ปลูกมีอัตราการรอด ประโยชน์ได้รับ

2. ส่งเสริมปลุก ประโยชน์ จ้านวน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ การฟื้นฟแูละ
จิตส้านึกในการ 8,000 ต้น 80 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 2. ประชาชนมีจิต
และทรัพยากรปา่ ส้านึกในการอนุรักษ์
ไม้ ส่ิงแวดล้อม และ

ทรัพยากรปา่ไม้

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม เพื่อใหห้น่วยงาน/ พื้นที่ อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละจ้านวน พนัธพ์ชืในทอ้งถิ่น ส้านักปลัด

พชืตามพระราชด าริ ประชาชนได้ เมืองพะไล พนัธุพ์ชืที่อนุรักษไ์ด้ ได้รับการอนุรักษ์
ตระหนักถึงความ
ส าคัญของการ
อนุรักษพ์นัธกุรรม
พชืที่ส าคัญและ
สามารถน าไปต่อ
ยอดประยุกต์ใช้กับ
วถิีชีวติ/อาชีพ ได้

รวม 4  -  - 220,000     260,000       260,000      260,000      -  -  -

งบประมาณ
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 แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 การบริการจัดการขยะ เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ 1 - 9 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

มูลฝอย มีการลดและการ ต้าบลเมืองพะไล มีการลดและการ มีการคัดแยกขยะ
คัดแยกขยะมูล คัดแยกขยะมูลฝอย มูลฝอย ณ แหล่ง
ณ แหล่งก้าเนิด ร้อย 50 ก้าเนิด และจัดท้า
และจัดท้าระบบ ระบบการเก็บและ
การเก็บและขนขยะ ขนขยะมูลฝอยมี
มูลฝอยใหม้ีประ ประสิทธภิาพขึ้น
สิทธภิาพ อาทิ
 - การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ ์การ
ส่งเสริมใหค้วามรู้ฯ
 - การจัดใหม้ี
โครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างการคัดแยก
ขยะฯ
 - การก้าหนดจุดทิ้ง
ขยะอันตรายในพื้น
ที/่หมู่บา้น/ชุมชน
ฯลฯ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 บริหารจัดการขยะบา้น เพื่อบริหารจัด อุดหนุน 100,000       ร้อยละความพงึ การจัดการขยะบา้น ส้านักปลัด

ฝาผนัง ม.1 การขยะภาค คณะกรรมการบา้น พอใจของประชาชน ฝาผนังมีประสิทธิ
ครัวเรือนได้อย่าง ฝาผนัง ม.1 ในพื้นที่บริการ ภาพขึ้นประชาชน
มีประสิทธภิาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ มีการลดและการ
และใหป้ระชาชน 60 คัดแยกขยะมูล
มีการลดและการ ณ แหล่งก้าเนิด
คัดแยกขยะมูล
ณ แหล่งก้าเนิด

3 บริหารจัดการขยะบา้น เพื่อบริหารจัด อุดหนุน 100,000       ร้อยละความพงึ การจัดการขยะบา้น ส้านักปลัด
แดงน้อย ม.2 การขยะภาค คณะกรรมการบา้น พอใจของประชาชน แดงน้อยมีประสิทธิ

ครัวเรือนได้อย่าง แดงน้อย ม.2 ในพื้นที่บริการ ภาพขึ้นประชาชน
มีประสิทธภิาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ มีการลดและการ
และใหป้ระชาชน 60 คัดแยกขยะมูล
มีการลดและการ ณ แหล่งก้าเนิด
คัดแยกขยะมูล
ณ แหล่งก้าเนิด

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับภมูิทศัน์สระส่ีเหล่ียม เพื่อใหห้มู่บา้น/ ปรับภมูิทศัน์ 50,000 ร้อยละความพงึ หมู่บา้น/ชุมชน กองช่าง

สาธารณประโยชน์ ชุมชน น่าอยู่ ร่มร่ืน ปลูกต้นไม้ และ พอใจของประชาชน น่าอยู่ ร่มร่ืน
บา้นพะไล ม.3 และสวยงาม ไม้ดอก ไม้ประดับ ในพื้นที่บริการ และสวยงาม 

ลดภาวะโลกร้อน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
60

5 ปรับปรุงภมูิทศัน์สระน้้า ท้าความสะอาด ปรับเกรดเกล่ียรอบ 30,000        30,000        ร้อยละความพงึ สระน้้าฝายกกดู่ กองช่าง
ฝายกกดู่ บา้นเพด็น้อย ม.6 รอบสระน้้า สระน้้าฝายกกดู่ พอใจของประชาชน สะอาด เปน็ที่

ฝ่ายกกดู่ เปน็ที่ ในพื้นที่บริการ ผักผ่อนของ
พกัผ่อนของ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ประชาชน
ประชาชน 60

6 ก่อสร้างสวนสาธารณะ 1. เพื่อเฉลิมพระ หนองสนวน 400,000       ร้อยละความพงึ 1. ประชาชนมีสวน
เฉลิมพระเกียรติ เกียรติสมเด็จ บา้นแดงน้อย ม.2 พอใจของประชาชน สาธารณะส้าหรับท้า

พระเจ้าอยู่หวัมหา ในพื้นที่บริการ กิจกรรมพกัผ่อน
วชิราลงกรณ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ หย่อนใจและออก
บดินทรเทพยวราง 60 ก้าลังกายในชุมชน
กรู เนื่องในโอกาส 2. เกิดการพฒันา
มหามงคลพระราช ส่ิงแวดล้อมและ
พธิบีรมราชาภเิษก คุณภาพวีติของ
2. เพื่อพฒันา ประชาชน
ส่ิงแวดล้อมและ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
คุณภาพชีวติของ
ประชาชน 
เสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมสีเขียว
3. เพื่อให้
ประชาชนได้มี
สถานที่ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมพกัผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก้าลังกาย

7 ก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมี 1. ก่อสร้างลานกีฬา 310,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นเพด็น้อย  ม.6 สถานที่ส้าหรับ (คสล.) กวา้ง 15 ม. พอใจของประชาชน สถานที่ส้าหรับ

ท้ากิจกรรมพกัผ่อน ยาว 25 ม. ในพื้นที่บริการ ท้ากิจกรรมพกัผ่อน
หย่อนใจ และออก หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ หย่อนใจ และออก
ก้าลังกาย 2. ปลูกต้นไม้ และ 80 ก้าลังกาย

ไม้ดอก ไม้ประดับ
3. ติดต้ังเคร่ืองออก

ก้าลังกายกลางแจ้ง

รวม 7  -  - 500,000     1,100,000    840,000      580,000      -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาแหล่งน้้า
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกสระส่ีเหล่ียม 1. เพื่อใหแ้หล่งน้้า ขุดลอกขนาดกวา้ง 300,000      300,000      สามารถกักเก็บน้้า 1. แหล่งน้้ากักเก็บ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ สามารถกักเก็บน้้า 45  ม.  ยาว  ได้เพิ่มขึ้น 3% น้้าได้มากขึ้น
บา้นพะไล ม.3 ได้มากขึ้น 70  ม.  ลึก 2.5  ม. 2. ไม่ประสบปญัหา

2. เพื่อปอ้งกันการ การขาดแคลนน้้าใน
ขาดแคลนน้้าในฤดู ฤดูแล้ง
แล้ง

2 ขุดลอกคลองบา้นแดงน้อย เพื่อใหแ้หล่งน้้า ขุดลอกกวา้ง 9 ม. 120,000       120,000      สามารถกักเก็บน้้า แหล่งน้้ากักเก็บ กองช่าง
ม. 2 จากนานายจ้านงค์ สามารถกักเก็บน้้า ยาว 300 ม. ลึก ได้เพิ่มขึ้น 5% น้้าได้มากขึ้น
งามแก้ม ไปหนองถนนใหญ่ ได้มากขึ้น 2.5 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ



แบบ ผ.02

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ขุดลอกสระน้้าสาธารณ 1. เพื่อใหแ้หล่งน้้า ขุดลอกขนาดกวา้ง 200,000      สามารถกักเก็บน้้า 1. แหล่งน้้ากักเก็บ กองช่าง

ประโยชน์บา้นหลุบทุ่ม สามารถกักเก็บน้้า 30  ม.  ยาว  80 ได้เพิ่มขึ้น 5% น้้าได้มากขึ้น
ม.4 ได้มากขึ้น ม.   ลึก  2  ม. 2. ไม่ประสบปญัหา

2. เพื่อปอ้งกันการ การขาดแคลนน้้าใน
ขาดแคลนน้้าในฤดู ฤดูแล้ง
แล้ง

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ปรับปรุง/ซ่อมแซม 150,000      150,000      สามารถกักเก็บน้้า สามารถกักเก็บ กองช่าง
ฝายน้้าล้นคลองอีสานเขียว ภาพในการกักเก็บ ฝายน้้าล้นคลอง ได้เพิ่มขึ้น 5% น้้าได้มากขึ้น
บา้นหลุบทุ่ม  ม. 4 น้้าได้มากขึ้น อีสานเขียว 

5 ก่อสร้างฝายน้้าล้นบริเวณ เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้้าล้น 600,000 ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าส้าหรับ กองช่าง
ล้ามาศสาธารณประโยชน์ เก็บน้้าส้าหรับ กวา้ง  17 ม. สามารถกักเก็บ เพื่อการเกษตร
บา้นแดงน้อย ม.2 การเกษตรและ สันฝายสูง  2 ม. ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ

ปอ้งกันปญัหา จ้านวน  1 แหง่ ในฤดูแล้ง
การขาดแคลนน้้า
ในฤดูแล้ง
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งบประมาณ



แบบ ผ.02

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ก้าจัดวชัพชืในแหล่งน้้า เพื่อปรับปรุงแหล่ง แหล่งน้้าสาธารณฯ 200,000       200,000      200,000      จ้านวนวชัพชืที่ก้าจัด น้้าสามารถไหลได้ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ น้้า และเพื่อปอ้งกัน ม.1-9 ได้ ร้อยละ 100 สะดวก รวดเร็ว
การขวางทางน้้า จ้านวน 9 แหง่

7 โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อปรับปรุงแหล่ง แหล่งน้้าสาธารณฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนวชัพชืที่ก้าจัด น้้าสามารถไหลได้ ส้านักปลัด
หรือวชัพชืในแหล่งน  า น้้า และเพื่อปอ้งกัน ม.1-9 ได้ ร้อยละ 100 สะดวก รวดเร็ว

การขวางทางน้้า จ้านวน 9 แหง่
8 โครงการก่อสร้างฝายน้้า เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้้าล้น 450,000 ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

ล้นล้าหว้ยยาง  บา้นหลุบ เก็บน้้าส้าหรับการ กวา้ง 16  ม. สามารถกักเก็บได้ ส้าหรับการเกษตร
ทมุ  ม.4 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.00 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง
แคลนน้้าในฤดูแล้ง

9 โครงการก่อสร้างฝายน้้า เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้้าล้น 460,000 ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

ล้นล้าหว้ยน้อย  บา้นพะไล เก็บน้้าส้าหรับการ กวา้ง 12  ม. สามารถกักเก็บได้ ส้าหรับการเกษตร

ม.3 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง

แคลนน้้าในฤดูแล้ง
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แบบ ผ.02

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการขุดลอกหนอง เพื่อสร้างแหล่งกัก ขุดลอกหนองฝาย 275,500 ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

ฝายสวนบา้นฝาผนัง ม. 1 เก็บน้้าส้าหรับ สวนขนาดปากกวา้ง สามารถกักเก็บได้ ส้าหรับการเกษตร
อุปโภคบริโภค 45  ม.  ก้นกวา้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ
และการเกษตร 31 ม. ปากยาว ในฤดูแล้ง
และปอ้งกันปญัหา 60 ม. ก้นยาว 
การขาดแคลน 53 ม.  ขุดลึก
น้้าในฤดูแล้ง เฉล่ีย 3.50  ม.  

ลาดเอียง  1 : 2  
11 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อสร้างแหล่งกัก ขุดลอกคลองกวา้ง 216,000      ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

หนองถนนใหญ่ - หนองดิน กักเก็บน้้าส้าหรับ  16 ม. ยาว สามารถกักเก็บได้ ส้าหรับการเกษตร
แดง การเกษตรและ 200 ม. ลึก 1.5 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ

ปอ้งกันปญัหา ในฤดูแล้ง
การขาดแคลนน้้า
ในฤดูแล้ง

12 โครงการก่อสร้างผนัง เพื่อปอ้งกันน้้า ก่อสร้างผนังคอน 100,000 100,000 ปอ้งกันการกัดเซาะ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กล้าหว้ย กัดเซาะคอสะพาน กรีต หนา 0.30  ม. ของน้้าได้ร้อยละ กัดเซาะของน้้า
ยางบา้นเพด็น้อย ม.6 ยาว 7 ม. สูง 2 ม. 100

จ้านวน  2  ข้าง
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แบบ ผ.02

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมคันคู ซ่อมแซมคันคูล้าหว้ย 50,000 50,000 คันคูล้าหว้ยสามารถ คัดคูมีสภาพแข็งแรง กองช่าง

คันคูล้าหว้ยยางบา้นเพด็ ล้าหว้ยที่พงัช้ารุด ยาง ขนาดกวา้ง  ใช้ได้ร้อยละ 100 สามารถกักเก็บน้้า

น้อย  ม.6 4 ม. ยาว 15 ม. ได้
ถมดินหนาเฉล่ีย 

4 ม.  วางทอ่ระบาย

น้้าขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.50 ม.

จ้านวน 6  ทอ่น
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมคันคู ซ่อมแซมคันคูล้าหว้ย 50,000 50,000 คันคูล้าหว้ยสามารถ คัดคูมีสภาพแข็งแรง กองช่าง

คันคูล้าหว้ยขี้หนูบา้น ล้าหว้ยที่พงัช้ารุด ยาง ขนาดกวา้ง  ใช้ได้ร้อยละ 100 สามารถกักเก็บน้้า
หนองเรือ  ม.7 4 ม. ยาว 15 ม. ได้

ถมดินหนาเฉล่ีย 
4 ม.  วางทอ่ระบาย

น้้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.50 ม.
จ้านวน 6  ทอ่น
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แบบ ผ.02
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมคันคู ซ่อมแซมคันคูล้าหว้ย 50,000 50,000 คันคูล้าหว้ยสามารถ คัดคูมีสภาพแข็งแรง กองช่าง

คันคูล้าหว้ยขี้หนูบา้น ล้าหว้ยที่พงัช้ารุด ยาง ขนาดกวา้ง  ใช้ได้ร้อยละ 100 สามารถกักเก็บน้้า

โนนสะอาด ม.8 4 ม. ยาว 15 ม. ได้
ถมดินหนาเฉล่ีย 

4 ม.  วางทอ่ระบาย

น้้าขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.50 ม.

จ้านวน 6  ทอ่น
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมคันคู ซ่อมแซมคันคูล้าหว้ย 50,000 50,000 คันคูล้าหว้ยสามารถ คัดคูมีสภาพแข็งแรง กองช่าง

คันคูล้าหว้ยม่วงบา้น ล้าหว้ยที่พงัช้ารุด ยาง ขนาดกวา้ง  ใช้ได้ร้อยละ 100 สามารถกักเก็บน้้า
หนองแก ม.9 4 ม. ยาว 15 ม. ได้

ถมดินหนาเฉล่ีย 
4 ม.  วางทอ่ระบาย

น้้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.50 ม.
จ้านวน 6  ทอ่น
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แบบ ผ.02
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างฝายน้้า เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้้าล้น 650,000 ร้อยละของน้้าที่ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

ล้นล้าหว้ยอีสานเขียว เก็บน้้าส้าหรับการ กวา้ง 17  ม. สามารถกักเก็บได้ ส้าหรับการเกษตร
บา้นหลุบทมุ  ม.4 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้้าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง
แคลนน้้าในฤดูแล้ง

18 โครงการขุดลอกล้าหว้ยน้อย เพื่อสร้างแหล่งกัก ขุดลอกล้าหว้ยน้อย 267,300 267,300 ร้อยละความพงึ มีแหล่งกักเก็บน้้า กองช่อง
บา้นพะไล  ม.3 เก็บน้้า และใหก้าร ขนาดกวา้ง  10 ม. พอใจของประชาชน และสามารถระบาย

ระบายน้้าได้สะดวก ยาว  500 ม. ในพื้นที่บริการ น้้าได้สะดวก
ขึ้น ลึกเฉล่ีย  1.50 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

60
19 โครงการก่อสร้างธนาคารน้้า เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างธนาคารน้้า 300,000       300,000      300,000      ร้อยละความพงึ มีแหล่งน้้าเพื่อ กองช่าง

ใต้ดิน เก็บน้้าส้าหรับการ ใต้ดิน พอใจของประชาชน ส้าหรับการเกษตร
เกษตรและปอ้งกัน จ้านวน  30 บอ่ ในพื้นที่บริการ และมีน้้าใช้เพยีงพอ
ปญัหาการขาด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ในฤดูแล้ง
แคลนน้้าในฤดูแล้ง 60

รวม 19  -  - 1,802,800  1,237,300    1,336,000   2,450,000    -  -  -
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แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างลานกีฬาอเนก เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬา 156,251      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง

ประสงค์ภายในหมู่บา้น สถานที่ส้าหรับการ (คสล.) กวา้ง 15 ม. พอใจของประชาชน สถานที่ส้าหรับการ
แดงน้อย ม.2 บริเวณหนอง ออกก้าลังและ ยาว 25 ม. ในพื้นที่บริการ ออกก้าลังและ
สนวนสาธารณประโยชน์ เล่นกีฬา หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ เล่นกีฬา

80

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : การลดความเหล่ือมล้้า เพือ่ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ
    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา

    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน



แบบ ผ.02

5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับภมูิทศัน์ ถมดินขนาดกวา้ง 141,000       จ้านวนพื้นที่ใช้สอย ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

สนามกีฬาบา้นเพด็น้อย บริเวณสนามกีฬา 43 ม. ยาว  เพิ่มขึ้น 1 แหง่ ประกอบกิจกรรม 
ม.6 ใหเ้ปน็แหล่งออก 82 ม. สูง 0.50 ม. และสถานที่ออก

ก้าลังกายและ ก้าลังกาย
พกัผ่อน

3 ก่อสร้างลานกีฬาอเนก เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬา 156,251      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง
ประสงค์ภายในหมู่บา้น สถานที่ส้าหรับการ (คสล.) กวา้ง 15 ม. พอใจของประชาชน สถานที่ส้าหรับการ
โนนสะอาด ม.8 ออกก้าลังและ ยาว 25 ม. ในพื้นที่บริการ ออกก้าลังและ

เล่นกีฬา หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ เล่นกีฬา
80

5 ถมดินสระหนองเรือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ ถมดินขนาดกวา้ง 384,000 จ้านวนพื้นที่ใช้สอย ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง
พร้อมก่อสร้างลาน คสล. ประกอบกิจกรรม 38.50 ม. ยาว  เพิ่มขึ้น 1 แหง่ ประกอบกิจกรรม 
บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 7   สาธารณประโยชน์ 65.50 ม. ถมดิน และสถานที่ออก

และออกก้าลังกาย หนาเฉล่ีย 2 ม. ก้าลังกาย
พร้อมก่อสร้าง ลาน
คสล. ขนาด กวา้ง
11 ม. ยาว 17 ม.
หนา 0.10 ม.

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการต่อเติมลานกีฬา เพื่อใหป้ระชาชน ต่อเติมลานกีฬา 270,000       ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง

และติดต้ังเคร่ืองออกก้าลัง มีพื้นที่ส้าหรับเล่น กวา้ง  11  ม. พอใจของประชาชน สถานที่ส้าหรับการ
กายกลางแจ้ง บา้นหนองเรือ กีฬา และมีเคร่ือง ยาว  17   ม. ในพื้นที่บริการ ออกก้าลังและ
ม.7 ออกก้าลังกาย เพิ่ม หนา  0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ เล่นกีฬา

ขึ้น ติดต้ังเคร่ืองออก 80
ก้าลังกายกลางแจ้ง
จ้านวน 5 เคร่ือง

7 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. 86,400        ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

คสล. บา้นหนองแก ม.9 ประกอบกิจกรรม ขนาดกว้าง 12 ม. พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
บริเวณด้านทศิตะวนัตก สาธารณประโยชน์ ยาว  15  ม. หนา ในพื้นที่บริการ สาธารณประโยชน์

ศาลา SML บา้นหนองแก 0.10  ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
80

8 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. 336,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

คสล. บา้นสระน้้าเที่ยง ประกอบกิจกรรม ขนาดกว้าง 20 ม. พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
ม.5 สาธารณประโยชน์ ยาว  35  ม. หนา ในพื้นที่บริการไม่ สาธารณประโยชน์

0.10  ม. น้อยกวา่ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02

5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ก่อสร้างลาน คสล. บา้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. 270,000       ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

พะไล ม.3 บริเวณศาลปู่ตา ประกอบกิจกรรม ขนาดกว้าง 15 ม. พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
สระส่ีเหล่ียม สาธารณประโยชน์ ยาว  30  ม. หนา ในพื้นที่บริการ สาธารณประโยชน์

0.10  ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
80

10 ก่อสร้างลาน คสล. บา้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. 153,600       ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

โนนสะอาด ม.8 บริเวณ ประกอบกิจกรรม ขนาดกว้าง 4 ม. พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
หน้าศาลปู่ตา สาธารณประโยชน์ ยาว  80  ม. หนา ในพื้นที่บริการ สาธารณประโยชน์

0.10  ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
80

11 ก่อสร้างลาน คสล. อเนก เพื่อใหป้ระชาชนมี 1. ก่อสร้างลานกีฬา 250,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนมี กองช่าง
ประสงค์ภายในหมู่บา้น สถานที่ส้าหรับการ (คสล.) กวา้ง 15 ม. พอใจของประชาชน สถานที่ส้าหรับการ
ฝาผนัง ม.1 พร้อมติดต้ัง ประอบกิจกรรม ยาว 25 ม. ในพื้นที่บริการ ประกอบกิจกรรม
เคร่ืองออกก้าลังกายกลาง สาธารณะ และมี หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ และออกก้าลังกาย
แจ้ง อุปกรณ์ส้าหรับ 2. ติดต้ังเคร่ืองออก 80

ออกก้าลังกาย ก้าลังกายกลางแจ้ง
จ้านวน 6 เคร่ือง
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แบบ ผ.02

5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ก่อสร้างลาน คสล. เพื่อเพิ่มพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. 107,520       ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรม หนา 0.10 ม. พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
บา้นพะไล  ม.3 สาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่ ในพื้นที่บริการ สาธารณประโยชน์

กวา่  224  ตาราง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
เมตร 80

รวม 12  -  - 384,000     942,120       648,902      336,000      -  -  -

งบประมาณ

 -120-



แบบ ผ.02

5.2  แผนงานเคหะและชุมน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังเคร่ืองออก 85,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนมีอุปกรณ์ กองช่าง

กลางแจ้ง บา้นพะไล  ม.3 อุปกรณ์ส้าหรับ ก้าลังกายกลางแจ้ง พอใจของประชาชน ส้าหรับการออก
บริเวณศาลปู่ตา ออกก้าลังกาย 5  เคร่ือง ในพื้นที่บริการ ก้าลัง

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
80

2 ถมดินที่สาธารณะ บา้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ ถมดิน กวา้ง 30 ม. 148,770      148,770      ร้อยละความพงึ ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง
โนนสะอาด ม.8 บริเวณ ประกอบกิจกรรม ยาว 80 ม. ถมสูง พอใจของประชาชน ประกอบกิจกรรม
สระโสกอึ่ง สาธารณประโยชน์ 1.50 ม. ในพื้นที่บริการ สาธารณประโยชน์

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

80
รวม 2  -  -  -  - 233,770      148,770      -  -  -
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แบบ ผ.02

5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อส่งเสริมและ จัดกิจกรรม จ้านวน 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประเพณีเข้าพรรษา กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา อนุรักษป์ระเพณี 1 คร้ัง พอใจของประชาชน ได้รับการส่งเสริม
ที่ดีงาม ที่เข้าร่วมไม่น้อย และอนุรักษไ์ว้

กวา่ร้อยละ  80
2 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อส่งเสริมและ จัดกิจกรรม จ้านวน 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ

ลอยกระทง อนุรักษป์ระเพณี 1 คร้ัง พอใจของประชาชน ได้รับการส่งเสริม
ที่ดีงาม ที่เข้าร่วมไม่น้อย และอนุรักษไ์ว้

กวา่ร้อยละ  80
3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อส่งเสริมและ จัดกิจกรรม จ้านวน 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษาฯ

สงกรานต์ อนุรักษป์ระเพณี 1 คร้ัง พอใจของประชาชน ได้รับการส่งเสริม
ที่ดีงาม ที่เข้าร่วมไม่น้อย และอนุรักษไ์ว้

กวา่ร้อยละ  80
4 จัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์ เพื่อใหป้ระชาชนมี ม.1 - ม.9 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมีอุปกรณ์ กองการศึกษาฯ

และชุดกีฬาส้าหรับหมู่บา้น อุปกรณ์กีฬาส้าหรับ ต้าบลเมืองพะไล พอใจของประชาชน กีฬาส้าหรับการ
ออกก้าลังกายที่ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ออกก้าลังกาย
เหมาะสม 80
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แบบ ผ.02

5.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อใหป้ระชาชนได้ ม.1 - ม.9 100,000     100,000       100,000      100,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ออก กองการศึกษาฯ

ภายในต้าบล ออกก้าลังกายและ ต้าบลเมืองพะไล พอใจของประชาชน ก้าลังกาย และเกิด
ร่วมแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ความสามัคคีใน
เสริมสร้างความ 80 ชุมชน
สามัคคี

6 โครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริม อุดหนุน 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ งานของดี กองการศึกษาฯ
ของดีอ้าเภอบวัลาย สนับสนุนประชา สภาวฒันธรรม พอใจของประชาชน อ้าเภอบวัลาย

สัมพนัธข์องดี อ้าเภอบวัลาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ได้รับการส่งเสริม
อ้าเภอบวัลาย 80 และเผยแพร่

รวม 6  -  - 375,000     375,000       375,000      375,000      -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานวนัเด็ก 1. เพื่อใหเ้ด็กและ เด็กและเยาวชน 30,000       100,000       100,000      100,000      ร้อยละความพงึ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ เยาวชนได้มีความ ต้าบลเมืองพะไล พอใจของเด็กและ ความรัก ความ
สัมพนัธอ์ันดี มี จ้านวน 200 คน เยาวชนไม่น้อยกวา่ สามัคคี และกล้า
ความสามัคคี ร้อยละ 80 แสดงออก
2. ส่งเสริมใหเ้ด็ก
กล้าแสดงออก
ทางด้านกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน เด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.อบต.เมืองพะไล ศพด.อบต. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน) ได้มีหนังสือส้าหรับ จ้านวน  30  คน เมืองพะไล ได้รับ มีหนังสือส้าหรับ

การเรียน หนังสือเรียนครบ การเรียน
ทกุคน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน เด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.อบต.เมืองพะไล ศพด.อบต. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ได้มีอุปกรณ์ส้าหรับ จ้านวน  30  คน เมืองพะไล ได้รับ มีอุปกรณ์ส้าหรับ

การเรียน อุปกรณ์เรียนครบ การเรียน
ทกุคน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน เด็กนักเรียน 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.อบต.เมืองพะไล ศพด.อบต. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ได้มีเคร่ืองแบบ จ้านวน  30  คน เมืองพะไล ได้รับ มีเคร่ืองแบบ

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียนส้าหรับ
ครบทกุคน สวมใส่

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมและ เด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา พฒันาเด็กนักเรียน ศพด.อบต.เมืองพะไล อบต. เมืองพะไล ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ ใหม้ีคุณภาพเพิ่ม จ้านวน  30  คน มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้เรียน) ขึ้น ร้อยละ 90

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหศู้นย์พฒันา เด็กนักเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 ศพด.อบต. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กได้มี ศพด.อบต.เมืองพะไล เมืองพะไล มีวสัดุ มีวสัดุการศึกษา
(ค่าวสัดุการศึกษา) วสัดุการศึกษา จ้านวน  30  คน การศึกษา ส้าหรับ ส้าหรับการเรียน

ส้าหรับการเรียน เด็กนักเรียนครบ การสอน
การสอน ทกุคน
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แบบ ผ.02
5.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ร.ร.บา้นแดงน้อย 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละของเด็ก นักเรียนทกุคนได้รับ กองการศึกษาฯ

แก่เด็กนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ ร.ร.บา้นฝาผนัง นักเรียนที่ได้รับ ประทานอาหาร
ร่างกายที่ดี มี ร.ร.บา้นเพด็น้อย ประทานอาหาร เสริม (นม) อย่าง
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เสริม (นม) ทั่วถึงและมี
รับประทานอย่าง อบต.เมืองพะไล สุขภาพร่างกายที่ดี
ทั่วถึง

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเปน็ค่าอาหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนนักเรียนได้ เด็กก่อนวยัเรียนทกุ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา กลางวนัใหเ้ด็กใน อบต.เมืองพะไล รับประทานอาหาร คนได้รับประทาน
(อาหารกลางวนั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครบทกุคน อาหารกลางวนั

อบต.เมืองพะไล อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประทาน มีสุขภาพร่างกายที่ดี
อย่างทั่วถึงและมี
สุขภาพร่างกายที่ดี

9 โครงการพาน้องทอ่งธรรมะ เพื่อสร้างจิตส านึก ศพด. อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึ เด็กและเยาชนมีจิต กองการศึกษาฯ
และความตระหนัก เมืองพะไล และ พอใจของเด็กและ ส านึกและความ
ในความซ่ือสัตย์ โรงเรียนในเขตพื นที่ เยาวชนไม่น้อยกวา่ ตระหนักในความ
สุจริตใหแ้ก่เด็ก/  ได้แก่ ร้อยละ 80 ซ่ือสัตย์สุจริต
เยาวชน 1. ร.ร.บา้นฝาผนัง

2. ร.ร.บา้นแดงน้อย
3. ร.ร. บา้นเพด็น้อย
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แบบ ผ.02
5.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างจิตส านึก ศพด. อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึ เด็กและเยาชนมีจิต กองการศึกษาฯ

อบต.เมืองพะไล โตไปไม่โกง และความตระหนัก เมืองพะไล และ พอใจของเด็กและ ส านึกและความ
ในความซ่ือสัตย์ โรงเรียนในเขตพื นที่ เยาวชนไม่น้อยกวา่ ตระหนักในความ
สุจริตใหแ้ก่เด็ก/  ได้แก่ ร้อยละ 80 ซ่ือสัตย์สุจริต
เยาวชน 1. ร.ร.บา้นฝาผนัง

2. ร.ร.บา้นแดงน้อย
3. ร.ร. บา้นเพด็น้อย

11 โครงการคุณธรรมสานสายใย เพื่อใหผู้้เข้าร่วม ผู้ปกครอง นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึ ผู้เข้าร่วมโครงเกิด กองการศึกษาฯ
ครอบครัว โครงการได้มีโอกาส ระดับชั น ป.6 ร.ร.ใน พอใจของเด็กและ ความรัก ความ

ฝึกปฏบิติัท า เขตต าบลเมืองพะไล เยาวชนไม่น้อยกวา่ สมัคคีกัน
กิจกรรมร่วมกันอัน อาจารย์ คณะ ร้อยละ 80
ก่อใหเ้กิดความ ผู้บริหาร พนักงาน
สัมพนัธส์ามัคคี ส่วนต าบล ลูกจ้าง
ในหมู่คณะ

12 สนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก อุดหนุนค่าอาหาร 950,000     950,000       950,000      950,000      จ้านวนนักเรียนได้ นักเรียนได้รับ กองการศึกษาฯ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียนมีสุขภาพ กลางวนั รับประทานอาหาร ประทานอาหาร

ร่างกายที่ดี มี ร.ร.บา้นแดงน้อย กลางวนัครบทกุคน กลางวนัอย่าง
อาหารกลางวนัรับ ร.ร.บา้นฝาผนัง ทั่วถึงและมีสุขภาพ
ประทานอย่าง ร.ร.บา้นเพด็น้อย ร่างกายที่ดี
ทั่วถึง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันา เพื่อใหน้ักเรียนรู้ อุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนเด็กนักเรียน นักเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

ผู้เรียน และมีทกัษะการใช้ ร.ร.บา้นแดงน้อย ผ่านการประเมิน สามารถในการใช้
ชีวติ รู้คุณค่าและ ร.ร.บา้นฝาผนัง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ชีวติ รู้คุณค่า  
และสามารถแก้ไข ร.ร.บา้นเพด็น้อย 80 สามารถแก้ไข
ปญัหาเฉพาะหน้า ปญัหาเฉพาะหน้า
ได้รวมถึงกล้าแสดง ได้และกล้าแสดง
ออก ออก

14 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร เพื่อเสริมสร้าง อุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพงึ นักเรียนมีทกัษะและ กองการศึกษาฯ
กลางวนั ทกัษะและการ ร.ร.บา้นแดงน้อย พอใจของเด็กและ มีความรู้ด้านเกษตร

เรียนรู้ทางการ ร.ร.บา้นฝาผนัง เยาวชนไม่น้อยกวา่ และได้รับประทาน
เกษตร และน ามา ร.ร.บา้นเพด็น้อย ร้อยละ 80 อาหารอย่างครบ
เปน็อาหารกลางวนั ถ้วน

รวม 14  -  - 2,552,000  2,622,000    2,622,000   2,622,000    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมและรณรงค์ จัดหาเวชภณัฑ์ ม.1-9 70,000 80,000 80,000 80,000 การระบาดของ ไม่มีการระบาดของ ส้านักปลัด

ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ควบคุมและปอ้งกัน ต.เมืองพะไล โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกใน
โรคไข้เลือดออก น้อยลง พื้นที่

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม เพื่อปอ้งกันควบคุม ฉีดวคัซีนปอ้งกัน 45,000 60,000 75,000 90,000 จ้านวนสุนัขและ การระบาดของโรค ส้านักปลัด
โรคพษิสุนัขบา้ ตามโครงการ ไม่ใหเ้กิดการ โรคพษิสุนัขบา้ แมวได้รับการฉีด พษิสุนัขบา้ในพื้นที่
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั ระบาดของ ในสุนัขและแมว วคัซีนครบทกุตัว ลดน้อยลง
จากพษิสุนัขบา้ตาม โรคพษิสุนัขบา้ ในพื นที่ต าบล
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ เมืองพะไล
ดร. สมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 1-9  
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน
วรขัตติยราชนารี

งบประมาณ

 -129-



แบบ ผ.02

5.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บริหารจัดการ เพือ่ช่วยเหลือ พื้นที่ต้าบลเมืองพะไล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนที่เจ็บปว่ย ส้านักปลัด

การแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนใหไ้ด้ ม.1 - ม.9 พอใจของประชาชน ฉุกเฉินได้รับการช่วย
รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ เหลืออย่างทนัทว่งที
กรณีเจ็บปว่ย 80

ฉุกเฉินได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และทนัทว่งที

4 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในหมู่บา้น 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนมี ส้านักปลัด

ก้าลังกายบา้นเพด็น้อย ม.6 ประชาชนมี เพด็น้อย ม.6 พอใจของประชาชน สุขภาพร่างกายที่ดี
สุขภาพร่างกายที่ดี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ แข็งแรง
แข็งแรง 80

5 โครงการพระราชด้าริ เพื่อส่งเสริมความรู้ อุดหนุน 180,000     180,000       180,000      180,000      จ้านวนผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการ ส้านักปลัด
ด้านสาธารณสุข ความเข้าใจให้ คณะกรรมการ อบรมมีความรู้ อบรมมีความรู้ 

ประชาชน ในการ หมู่บา้น  ม.1 - ม.9 ความเข้าใจ ในการ ความเข้าใจ ในการ
ควบคุมปอ้งกันโรค ควบคุมปอ้งกันโรค ควบคุมปอ้งกันโรค
และการดูแล และการดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
สุขภาพด้วยตนเอง ด้วยตนเอง ร้อยละ ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น

70

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส้ารวจข้อมูลสัตว์ เพื่อส ารวจข้อมูล สุนัขและแมวในพื นที่ 9,000         12,000         15,000        18,000        จ้านวนสุนัขและ สุนัขและแมวได้รับ ส้านักปลัด

และขึ้นทะเบยีนสัตวต์าม และขึ นทะเบยีน ต้าบลเมืองพะไล แมวได้รับการขึ้น การขึ้นทะเบยีน
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน จ านวนสุนัขและ ทะเบยีนครบทกุตัว ครบทกุตัว
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ แมว
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้ 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

7 ตอน ท้าหมัน ฉีดยา เพื่อลดความเส่ียง พื้นที่ ต.เมืองพะไล 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละของสุนัขและ ประชาชนมีความ ส้านักปลัด
คุมก้าเนิดสุนัขและแมว ต่อการเกิดโรคติด แมวได้รับได้รับการ เส่ียงน้อยลงต่อการ

ต่อที่เกิดจากแมว คุมก้าเนดร้อยละ แพร่ระบาดของโรค
และสุนัข และลด 50 พษิสุนัขบา้
ภาระในการ
เล้ียงดูของเจ้าของ

รวม 7  -  - 594,000     622,000       640,000      658,000      -  -  -
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แบบ ผ.02

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สงเคราะหค์นชรา เด็ก เพื่อใหค้นชรา เด็ก คนชรา เด็ก คนพกิาร 250,000     250,000       250,000      250,000      ร้อยละของคนชรา คนชรา เด็ก ส้านักปลัด

คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์ คนพกิาร ผู้ปว่ย ผู้ปว่ยโรคเอดส์ หรือ เด็ก คนพกิาร คนพกิาร ผู้ปว่ย
หรือผู้ด้อยโอกาส โรคเอดส์หรือผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส จ้านวน  ผู้ปว่ยโรคเอดส์ โรคเอดส์ หรือ

โอกาสได้รับความ 500 คน หรือผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส 
ช่วยเหลือ ที่ได้รับความ ได้รับความ

ช่วยเหลือ ดูแลและช่วยเหลือ
2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บา้น/ เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซม 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนบา้น ผู้ยาก ประชาชนผู้ยากไร้  ส้านักปลัด

ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ยากจน บา้นใหแ้ก่ประชาชน ไร้ ยากจน ผู้ด้อย ยากจนหรือผู้ด้อย  
ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่ ผู้ยากไร้ยากจน หรือ โอกาส ได้รับการ โอกาส มีที่อยู่อาศัย
บา้นหนองเรือ ม.7 อาศัย/บา้นที่มั่นคง ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุง/ซ่อมแซม /บา้นที่มั่นคง

แข็งแรงและ บา้นหนองเรือ ม.7 จ้านวน  1 หลัง แข็งแรงและ
เหมาะสม จ้านวน 1 หลัง เหมาะสม

3 สนับสนุน/ส่งเสริมกองทนุ เพื่อสนับสนุน/ อุดหนุน 200,000       200,000      200,000      ร้อยละความพงึ กองทนุฯ มีความ ส้านักปลัด

แม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมกองทนุ กองทนุแม่ของ ของประชาชน เข้มแข็ง
แม่ของแผ่นดิน แผ่นดิน ม.1-9 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ใหม้ีความเข้มแข็ง ต.เมืองพะไล 80

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างหรือปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซม 200,000       200,000      200,000      จ้านวนบา้น ผู้ยาก ประชาชนผู้ยากไร้  ส้านักปลัด

ซ่อมแซมบา้น/ที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ยากจน บา้นใหแ้ก่ประชาชน ไร้ ยากจน ผู้ด้อย ยากจนหรือผู้ด้อย  
แก่ ผู้ยากไร้ยากจน ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่ ผู้ยากไร้ยากจน หรือ โอกาส ได้รับการ โอกาส มีที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส อาศัย/บา้นที่มั่นคง ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุง/ซ่อมแซม /บา้นที่มั่นคง

แข็งแรงและ จ้านวน 6 หลัง จ้านวน  6 หลัง แข็งแรงและ
เหมาะสม เหมาะสม

5 ค่าใช้จ่ายสวสัดิภาพสัตว์ เพื่อปอ้งกันการ สัตวท์ี่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ 500,000       500,000      500,000      ไม่มีสัตวถ์ูกทารุณ สัตวไ์ม่ถูก ส้านักปลัด
ต้าบลเมืองพะไล ทารุณกรรมและ ที่ไม่มีเจ้าของ สัตวท์ี่ กรรม ทารุณกรรมและ

การจัดสวสัดิภาพ ถูกทารุณกรรม สัตว์ ได้รับการจัด
สัตว์ ที่เจ้าของเสียชีวติ สวสัดิภาพ

สัตวท์ี่มีเจ้าของแต่
สภาพแวดล้อมการ
อยู่อาศัยของสัตว์
กระทบกับประชาชน
โดยรวม หรือสัตว์
ที่เจ้าของไม่ประสงค์
จะเล้ียงต่อ ในพื้นที่
ต้าบลเมืองพะไล

รวม 5  -  - 290,000     1,190,000    1,190,000   1,190,000   -  -  -
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แบบ ผ.02
5.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกทบทวนอาสา เพื่อพฒันาและเพิ่ม สมาชิก อปพร. 160,000     160,000       160,000      160,000      ผู้เข้ารับการฝึก สมาชิก อปพร. ส้านักปลัด

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ศักยภาพของ ในสังกัด อบรมผ่านการ มีความรู้ และมี
(อปพร.) อาสาสมัครปอ้งกัน จ านวน 80 คน ประเมินไม่น้อยกวา่ ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ภยัฝ่ายพลเรือน ร้อยละ  80
(อปพร.)

2 โครงการปอ้งกันและลด เพื่อปอ้งกันและ ต้ังจุดตรวจหรือ 50,000       30,000         30,000        30,000        ร้อยละของอัตรา ไม่เกิดอุบติัเหตุ ส้านักปลัด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง ลดอุบติัเหตุ จุดบริการประชาชน การเกิดอุบติัเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาล จ้านวน  2  จุด ด้านการจราจร เทศกาลสงกรานต์

ลดลง
3 โครงการปอ้งกันและลด เพื่อปอ้งกันและ ต้ังจุดตรวจหรือ 50,000       30,000         30,000        30,000        ร้อยละของอัตรา ไม่เกิดอุบติัเหตุ ส้านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนนในช่วง ลดอุบติัเหตุ จุดบริการประชาชน การเกิดอุบติัเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่  ในช่วงเทศกาล จ้านวน  2  จุด ด้านการจราจร เทศกาลปใีหม่

ลดลง
4 โครงการอบรมหลักสูตรการ เพื่อเสริมสร้าง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 50,000       50,000         50,000        50,000        ผู้เข้ารับการฝึกอบ ระบบการปอ้งกัน ส้านักปลัด

ใช้วทิยุส่ือสาร ระบบการปอ้งกัน ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการประเมิน และบรรเทา
และบรรเทา และสมาชิก อปพร. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สาธารณภยัมี
สาธารณภยัที่มี 80 ประสิทธภิาพและ
ประสิทธภิาพและ ประสิทธผิล
ประสิทธผิล
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แบบ ผ.02

5.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อพฒันาและเพิ่ม สมาชิก อปพร. 50,000         50,000        50,000        ผู้เข้ารับการฝึก สมาชิก อปพร. ส้านักปลัด

ศักยภาพ อาสาสมัครปอ้งกัน ศักยภาพของ ในสังกัด อบรมผ่านการ มีความรู้ และมี
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครปอ้งกัน จ้านวน 40 คน ประเมินไม่น้อยกวา่ ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ภยัฝ่ายพลเรือน ร้อยละ  80
(อปพร.)

6 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน เพื่อเสริมสร้าง ผู้บริหารทอ้งถิ่น 50,000       50,000         50,000        50,000        ผู้เข้ารับการฝึก ผู้เข้ารับการฝึก ส้านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั ความรู้ความเข้าใจ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น อบรมผ่านการ อบรมมีความรู้
(ซ้อมแผนดับเพลิงและการ เกี่ยวกับอัคคีภยั พนักงานส่วนต้าบล ประเมินไม่น้อยกวา่ ความเข้าใจ
อพยพหนีไฟ) การปอ้งกันและ พนักงานครู อบต. ร้อยละ  80 เกี่ยวกับอัคคีภยั

ระงับอัคคีภยั และ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การปอ้งกันและ
การใช้อุปกรณ์ สมาชิก อปพร. อาสา ระงับอัคคีภยั และ
ปอ้งกันอัคคีภยัได้ กู้ชีพกู้ภยั และ การใช้อุปกรณ์
อย่างถูกต้องเหมาะ ประชาชนทั่วไป ปอ้งกันอัคคีภยัได้
สมและปลอดภยั จ้านวน  70 คน อย่างถูกต้องเหมาะ

สมและปลอดภยั
รวม 6  -  - 360,000     370,000       370,000      370,000      -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์ เพื่อรณรงค์/ประชา ม.1 - ม.9 20,000       20,000         20,000        20,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนได้ทราบ ส้านักปลัด

ประชาสัมพนัธเ์พื่อแก้ไข สัมพนัธใ์ห้ ต้าบลเมืองพะไล ของประชาชน และตระหนักถึง
ปญัหาเสพติด ประชาชนตระหนัก ไม่น้อยกวา่ร้อยละ พษิภยัของยาเสพติด

ถึงพษิภยัของยา 80

เสพติดที่มีต่อสังคม
2 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาสาร เพื่อสนับสนุนงาน กลุ่มเส่ียง 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ปญัหาของยาเสพติด ส้านักปลัด

หรือน้้ายาตรวจปสัสาวะ ด้านการเฝ้าระวงั ม.1 - ม.9 ของประชาชน ลดลง
ปญัหายาเสพติด ต้าบลเมืองพะไล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ในพื้นที่ 80

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้าง อุดหนุน 30,000       30,000         30,000        30,000        ร้อยละความพงึ สตรีต้าบลเมือง ส้านักปลัด
คณะกรรมการพฒันาสตรี พฒันาศัยกภาพ คณะกรรมการ ของประชาชน พะไลได้รับการ
ต้าบลเมืองพะไล ของสตรี พฒันาสตรีต้าบล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ พฒันาและมี

เมืองพะไล 80 ศักยภาพเพิ่มขึ้น
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง อุดหนุน 20,000         20,000        20,000        ร้อยละความพงึ สตรีต้าบลเมือง ส้านักปลัด

วนัสตรีสากล พฒันาศัยกภาพ กองทนุพฒันา ของประชาชน พะไลได้รับการ
ของสตรี บทบาทสตรี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ พฒันาและมี

80 ศักยภาพเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อปอ้งกันการแพร่ อุดหนุน 30,000         30,000        30,000        ผู้ติดยาเสพติด ปญัหายาเสพติดลด ส้านักปลัด

ยาเสพติด เข้าสู่กระบวน ระบาดของยาเสพ ที่ท้าการปกครอง เข้าสู่กระบวนการ น้อยลง และผู้ติดยา
การบ้าบดั ของ ศพส. ติด และน้าผู้ติดยา อ.บวัลาย บ้าบกัรักษาทกุคน เสพติด ไม่กลับไป
อ.บวัลาย เสพติดเข้าสู่ เสพยาอีก

กระบวนการบ้าบดั
รักษา

6 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อใหจ้ัดใหม้ี โรงเรียนผู้สูงอายุ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายได้รับการ ส้านักปลัด
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอาย)ุ โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 1 แหง่ ใน ผ่านประเมินร้อยละ พฒันา แลกเปล่ียน กองช่าง

ส าหรับเปน็แหล่ง เขตพื นที่ต าบล 80 เรียนรู้ประสบการณ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เมืองพะไล
ประสบการณ์ 
เสริมสร้าง รวบรวม
และพฒันาองค์
ความรู้/ถูมิปญัญา
ทอ้งถิ่น / ประสบ
การณ์ที่เปน็
ประโยชน์ ฯลฯ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อเสริมสร้าง คณะผู้บริหาร 350,000 350,000 350,000 350,000 ผู้เข้ารับการฝึก ผู้เข้ารับการ ส้านักปลัด

ดูงานการพฒันาการเกษตร ความรู้ความเข้าใจ สมาชิกสภา อบรมผ่านการ ฝึกอบรมมีความรู้
ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึด ในการพฒันาการ ข้าราชการ พนักงาน ประเมินร้อยละ ความเข้าใจในการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรตามแนว ส่วนต้าบล พนักงาน 60 พฒันาการเกษตร
พอเพยีง ทฤษฎใีหม่ โดย จ้าง อบต.เมืองพะไล ตามแนวทฤษฎใีหม่

ยึดปรัชญาเศรษฐ เกษตรกร และ
กิจพอเพยีง ประชาชนต้าบลเมือง

พะไล
8 โครงการแก้ไขปญัหาความ เพื่อแก้ไขปญัหา ประชาชนเปา้หมาย 40,000         40,000        40,000        ผู้เข้าโครงการมี ประชาชน ส้านักปลัด

ยากจน ความยากจนของ มีคุณภาพชีวติที่ดี ความพงึพอใจ มีคุณภาพชีวติที่ดี
ประชาชน สามารถด้าเนินงาน ร้อยละ 80 สามารถด้าเนินงาน

พฒันาตนเองได้ พฒันาตนเองได้
9 โครงการสตรีกับวถิีพอเพยีง เพื่อส่งเสริม พฒันา สตรี แม่บา้น และ 20,000         20,000        20,000        ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส้านักปลัด

ศักยภาพ และ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจ และ
ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ ต้าบลเมืองพะไล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สามารถน้าไป
สตรี จ้านวนปลีะ 45 คน 80 ประกอบเปน็อาชีพ

เสริมได้
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งบประมาณ



แบบ ผ.02

5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อส่งเสริม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 350,000 350,000 350,000 ผู้เข้ารับการฝึก ผู้เข้ารับการ ส้านักปลัด

ดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพ ประชาชนต้าบล อบรมผ่านการ ฝึกอบรมมีความรู้
กลุ่มอาชีพตามปรัชญา ของกลุ่มอาชีพ เมืองพะไล ประเมินร้อยละ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพยีง ต่าง ๆ 80 และสามารถน้ามา

พฒันากลุ่มอาชีพได้
11 โครงการเสริมสร้าง เพื่อสร้างความรัก ครอบครัวในชุมชน 50,000         50,000        50,000        ผู้เข้าโครงการมี สมาชิกในครอบครัว ส้านักปลัด

ครอบครัวสัมพนัธ ์ครอบครัว ความเข้าใจ และ ม.1 - ม.9 ความพงึพอใจ มีความสัมพนัธท์ี่ดี
อบอุ่น ความสัมพนัธท์ี่ดี ต้าบลเมืองพะไล ร้อยละ 80 เกิดความรัก ความ

ระหวา่งสมาชิก เข้าใจ มีความผูก
ในครอบครัว พนัระหวา่ง พอ่ แม่

ลูก
รวม 11  -  - 850,000     1,360,000    1,360,000   1,360,000   -  -  -

 -139-

งบประมาณ



แบบ ผ.02

5.9 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สมทบกองทนุหลักประกัน เพื่อสมทบกองทนุ สมทบ 120,000     120,000       120,000      120,000      ร้อยละความพงึ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

สุขภาพ  (สปสช.) หลักประกันสุขภาพ กองทนุหลักประกัน ของประชาชน ได้รับการบริการ

อบต.เมืองพะไล  (สปสช.) อบต. สุขภาพ  (สปสช.) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ด้านสาธารณสุขที่ดี

เมืองพะไล ในการ อบต.เมืองพะไล 80 และทั่วถึง

ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุขแก่

ประชาชน

2 สมทบกองทนุสวสัดิการ เพื่อสมทบกองทนุ สมทบ 40,000       40,000         40,000        40,000        ร้อยละความพงึ กองทนุมีความ ส้านักปลัด

ชุมชนต้าบลเมืองพะไล สวสัดิการชุมชน กองทนุสวสัดิการ ของประชาชน เข้มแข็งและมี

ต้าบลเมืองพะไล ชุมชนต้าบลเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ศักยภาพมากขึ้น

ใหม้ีความเข้มแข็ง พะไล 80

และมีศักยภาพ

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูง ผู้สูงอายุต้าบล 6,000,000     6,500,000      7,000,000      7,500,000     ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุมีเงิน ส้านักปลัด

อายุใหม้ีเงินส้าหรับ เมืองพะไล เบี้ยยังชีพทกุคน ส้าหรับการยังชีพ

การยังชีพ

4 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อช่วยเหลือผู้ ผู้พกิารต้าบล 2,100,000     2,200,000      2,200,000      2,200,000     ผู้พกิารได้รับ ผู้พกิารมีเงิน ส้านักปลัด

พกิารใหม้ีเงิน เมืองพะไล เบี้ยยังชีพทกุคน ส้าหรับการยังชีพ

ส้าหรับการยังชีพ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5.9 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ย ผู้ปว่ยเอดส์ต้าบล 60,000         62,500           65,000           67,000          ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ ผู้ปว่ยเอดส์มีเงิน ส้านักปลัด

เอดส์ เอดส์ใหม้ีเงิน เมืองพะไล เบี้ยยังชีพทกุคน ส้าหรับการยังชีพ
ส้าหรับการยังชีพ

รวม 5  -  - 8,320,000  8,922,500    9,425,000   9,927,000    -  -  -

งบประมาณ
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 แบบ ผ.02

6. ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างหอประชุมหรือ เพื่อใหม้ีสถานที่ ขนาดกวา้ง  8  ม. 1,000,000   ร้อยละความพงึ อบต.มีสถานที่ กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ ส้าหรับจัดกิจกรรม ยาว  16  ม. พอใจของประชาชน ส้าหรับจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สูง  4  ม. ในพื้นที่บริการไม่ และบริการ
ได้สะดวก น้อยกวา่ร้อยละ 60 ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice  City และด้านอื่น ๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



แบบ ผ.02

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง เพื่อรักษาความ  - ติดต้ังเหล็กดัด 154,400       จ้านวนการติดต้ัง ที่ท้าการ อบต. กองช่าง

พร้อมประตูเหล็กม้วน ปลอดภยัที่ หน้าต่าง เหล็กดัด และประตู เมืองพะไล มี
ที่ท้าการ อบต.เมืองพะไล ท้าการ อบต. ขนาด 1.72 x 1.84 ม. ม้วน ร้อยละ 100 ความปลอดภยัขึ้น

เมืองพะไล จ้านวน 30 ชุด

ขนาด 1.19 x 1.92 ม.

จ้านวน 1 ชุด

ขนาด 1.60 x 2.52 ม.

จ้านวน 1 ชุด

ขนาด 1.06 x 2.52 ม.

 จ้านวน 1 ชุด

ขนาด 0.60 x 1.47 ม.

 จ้านวน 2 ชุด

ขนาด 0.53 x 0.87 ม.

 จ้านวน 2 ชุด

ขนาด 1.61 x 2.62 ม.

 จ้านวน 2 ชุด

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ขนาด 1.52 x 1.61 ม.

 จ้านวน 1 ชุด

ขนาด 1.16 x 2.61 ม.

 จ้านวน 1 ชุด

 - ติดต้ังประตูม้วน
ขนาด 2.00 x 
2.12 ม. จ้านวน
1  ชุด

รวม 2  -  - 154,400       1,000,000    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   เพือ่เสริมสร้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา 300,000     400,000       400,000      400,000      ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการอบรม ส้านักปลัด

ของคณะผู้บริหาร ทกัษะความรู้ ข้าราชการ ผ่านการประเมิน มีความรู้และได้
สมาชิกสภา ข้าราชการ ความสามารถ พนักงานส่วนต้าบล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ประสบการณ์เพิ่ม
พนักงานส่วนต้าบล และแลกเปล่ียน พนักงานจ้าง อบต. 80 ขึ้น
พนักงานจ้าง อบต. ประสบการณ์ เมืองพะไล และ
เมืองพะไล และผู้น้าชุมชน ระหวา่งหน่วยงาน ผู้น้าชุมชน

2 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี เพื่อใหก้ารจัดเก็บ ม.1 - ม.9 100,000     300,000       300,000      300,000      ร้อยละของข้อมูล มีระบบการจัดเก็บ กองคลัง
และทะเบยีนทรัพย์สิน ภาษมีีระบบที่ ต้าบลเมืองพะไล มีความสมบรูณ์และ ภาษทีี่ถูกต้องและ

ถูกต้องและ เปน็ปจัจุบนั เปน็ธรรม
สามารถตรวจสอบ
ได้

3 โครงการสนับสนุนการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย ม.1 - ม.9 650,000     650,000       650,000      650,000      จ้านวนสมาชิกสภา การจัดการเลือกต้ัง ส้านักปลัด
เลือกต้ัง ในการเลือกต้ังของ ต้าบลเมืองพะไล ผู้บริหาร ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบ

อบต.ตามที่ กกต. ครบตามกฎหมาย ข้อกฎหมาย
ก้าหนด (กรณีครบ ก้าหนด
วาระ กรณีแทน
ต้าแหน่งที่วา่ง) ฯลฯ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใหผู้้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภา 35,000       35,000         35,000        35,000        ผู้เข้ารับการฝึกอบ การปฏบิติัหน้าที่ ส้านักปลัด

จริยธรรม บคุลากร และ ข้าราชการ ผ่านการประเมิน มีความโปร่งใส
เจ้าหน้าที่ปฏบิติั พนักงานส่วนต้าบล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สุจริต ตรวจสอบได้
หน้าที่ด้วยความ พนักงานจ้าง อบต. 80
สุจริต โปร่งใส ตาม เมืองพะไล 
หลักธรรมาภบิาล

5 โครงการเทดิทนูสถาบนั เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนต้าบล 50,000       50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนได้มีส่วน ส้านักปลัด
ส้าคัญของชาติ ได้รับรู้ถึงความ เมืองพะไล พอใจของผู้เข้าร่วม ร่วมในการจัดงาน

ส้าคัญของสถาบนั โครงการไม่น้อยกวา่ วนัส้าคัญของ
พระมหากษตัริย์ ร้อยละ 80 สถาบนัพระมหา
และมีส่วนร่วมใน กษตัริย์
กิจกรรมส้าคัญ

6 โครงการสร้างทศันคติและ เพื่อสร้างความรู้ ประชาชนต้าบล 50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด
จิตส้านึกที่ดีงามในการอยู่ ความเข้าใจ เมืองพะไล พอใจของผู้เข้าร่วม ความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในการอยู่ร่วมกัน โครงการไม่น้อยกวา่ ในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์ ร้อยละ 80 อย่างสมานฉันท์
และสร้างความรัก และสร้างความรัก 
ความสามัคดี ใน ความสามัคดี ใน
ชุมชน ชุมชน
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการการจัดงานรัฐพธิี 1. เพื่อเทดิทนู อุดหนุน 30,000       30,000         30,000        30,000        ร้อยละความพงึ 1. เทดิทนูสถาบนั ส้านักปลัด

เนื่องในวโรกาสวนัเฉลิม สถาบนัหลักของ ที่วา่การ อ.บวัลาย พอใจของผู้เข้าร่วม หลักของชาติ
พระชนมพรรษา และ ชาติ โครงการไม่น้อยกวา่ 2. ประชาชนได้ร่วม
งานรัฐพธิอีื่นๆ 2. เพื่อให้ ร้อยละ 80 แสดงความจงรัก

ประชาชนได้ร่วม ภกัดีต่อสถาบนั
แสดงความจงรัก พระมหากษตัริย์
ภกัดีต่อสถาบนั และพระบรมวงศา
พระมหากษตัริย์ นุวงศ์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์

8 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติั เพื่อเปน็ศูนย์การ อุดหนุน 50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ องค์กรปกครองส่วน ส้านักปลัด
การร่วมในการช่วยเหลือ ปฏบิติัการร่วม ที่วา่การ อ.บวัลาย พอใจของประชาชน ส่วนทอ้งถิ่น 
ประชาชนขององค์กรปก ในการช่วยเหลือ สถานที่ต้ังศูนย์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ มีศูนย์ปฏบิติัการ
ครองส่วนทอ้งถิ่น ประชาชนของ ปฏบิติัการร่วมในการ 80 ร่วมในการช่วยเหลือ

องค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนของ
ส่วนทอ้งถิ่น ขององค์กรปกครอง องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น
(สถานที่กลาง)
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่น เพื่อเปน็การร้าลึกถึง จัดพธิถีวายราชสัก 50,000         50,000        50,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ไทย พระมหากรุณาธิคุณ การะพระบาทสมเด็จ พอใจของประชาชน บริการจากหน่วย
ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า ไม่น้อยกวา่ร้อยละ งานอย่างทั่วถึง
พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั 80 และเล็งเหน็ความ
เจ้าอยู่หวั และเพื่อ จัดนิทรรศการ และ ส้าคัญขององค์กร
ใหส้าธารณชนได้เหน็ จัดกิจกรรม ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ความส้าคัญของ สาธารณประโยชน์
การปกครองส่วน การใหบ้ริการ
ทอ้งถิ่น ตลอดจน ประชาชน
เปน็การเสริมสร้าง

ขวัญและก้าลังใจแก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ข้าราชการ พนกังาน

และลูกจ้างในสังกดั
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิ สถานที่ปฏบิติังาน 20,000         20,000        20,000        ร้อยละความพงึ การปฏบิติังานและ ทกุส่วน

ภาพการปฏบิติังาน ทั้งภายในและนอก พอใจของประชาชน การบริการ ราชการ
และการบริการ ที่ท้าการ อบต. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ประชาชนมี
ประชาชน การ เมืองพะไล 80 ประสิทธภิาพมาก
ปฏบิติังานและการ ขึ้น
บริการประชาชน

11 โครงการขัดแยกขยะ เพื่อลดจ้านวนขยะ ส่วนราชการทกุส่วน 20,000         20,000        20,000        ปริมาณขยะน้อยลง จ้านวนปริมาณขยะ ทกุส่วน
และน้าขยะที่ใช้ได้ ในสังกัด อบต. มีน้อยลง ราชการ
กลับมาใช้ใหม่ เมืองพะไล

12 กิจกรรมการส่งเสริมและ เพื่อสร้างการเรียน สมาชิกสภา อบต. 50,000       50,000         50,000        50,000        ผู้เข้ารับการฝึก สมาชิกทอ้งถิ่นมี ส้านักปลัด
พฒันาศักยภาพสมาชิกสภา รู้และประสบการณ์ เมืองพะไล จ านวน อบรมผ่านเกณฑ์ ความรู้ความเข้าใจ
ทอ้งถิ่น การท างานใหก้ับ 18 คน การประเมิน ที่ถูกต้องในการ

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ปฏบิติังานตาม
ใหม้ีความเข้าใจใน อ านาจหน้าที่
การท างานตาม
บทบาทและ
อ านาจหน้าที่
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการบริหารงานตาม เพื่อใหผู้้บริหาร ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - ผู้เข้ารับการฝึก ผู้บริหารทอ้งถิ่น ทกุส่วนราชการ

หลักธรรมาภบิาลของ ทอ้งถิ่น สมาชิก สมาชิกสภาทอ้งถิ่น อบรมผ่านเกณฑ์ บคุลากรมีความรู้
องค์การบริหารส่วนต้าบล สภา พนักงาน พนักงานส่วนต้าบล การประเมิน ความเข้าใจในเร่ือง
เมืองพะไล ลูกจ้าง อบต. มี และพนักงานจ้าง ร้อยละ 80 หลักธรรมาภบิาล

ความรู้ความเข้าใจ จ้านวน 45 คน คุณธรรม และ
ในเร่ืองหลักธรรมา จริยธรรม
ภบิาล คุณธรรม
และจริยธรรม

14 โครงการพฒันาคุณธรรม เพื่อปลูกจิตส้านึก ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - ร้อยละของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ทกุส่วนราชการ
จริยธรรมขององค์การ ใหพ้นักงาน สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา อบต.เมืองพะไล
บริหารส่วนต้าบลเมืองพะไล เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนต้าบล ทอ้งถิ่น พนักงาน มีคุณธรรม

มีคุณธรรม และพนักงานจ้าง ส่วนต้าบลและ จริยธรรม 
จริยธรรม เข้าใจ จ้านวน 45 คน พนักงานจ้าง เข้าใจในหลัก
ในหลักธรรมของ ที่เข้าร่วมโครงการ ธรรมของพระพทุธ
พระพทุธศาสนา ศาสนา
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการสมุดความดี เพื่อเปน็ช่องทางใน พนักงานจ้าง อบต. - - - - ร้อยละของพนักงาน มีการส่ือสารระหวา่ง ทกุส่วนราชการ

พนักงานจ้างขององค์การ การส่ือสารระหวา่ง เมืองพะไล จ้างที่เข้าร่วม ผู้บงัคับบญัชาและ
บริหารส่วนต้าบลเมืองพะไล หวัหน้างาน โครงการ พนักงาน ส่งเสริมให้

ปลัด อบต. และ ปฏบิติังานเปน็
พนักงาน ไปตามเปา้หมาย

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใหบ้คุลากรน้า ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - ร้อยละของผู้บริหาร บคุลากรได้น้า ทกุส่วนราชการ
และจริยธรรมในการ หลักธรรมทาง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา หลักธรรมทาง
ปอ้งกันการทจุริต พระพทุธศาสนา พนักงานส่วนต้าบล ทอ้งถิ่น พนักงาน พระพทุธศาสนามา

มาประยุกต์ใช้ใน และพนักงานจ้าง ส่วนต้าบลและ ประยุกต์ใช้ในการ
การปฏบิติังานและ จ้านวน 45 คน พนักงานจ้าง ปฏบิติังานและการ
การด้าเนินชีวติได้ ที่เข้าร่วมโครงการ ด้าเนินชีวติได้อย่าง
อย่างถูกต้อง ถูกต้อง

17 มาตรการส่งเสริมการปฏบิติั เพื่อเปน็เคร่ืองมือ ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - ร้อยละของผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิก ทกุส่วนราชการ
งานตามประมวลจริยธรรม ก้ากับความ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา สภาอบต. และ
ของ อบต. ประพฤติของข้า พนักงานส่วนต้าบล ทอ้งถิ่น พนักงาน พนักงานจ้างปฏบิติั

ราชการที่สร้าง และพนักงานจ้าง ส่วนต้าบลและ งานตามประมวล
ความโปร่งใส มี จ้านวน 45 คน พนักงานจ้าง จริยธรรมของ อบต.
มาตรฐานในการ ที่เข้าร่วมโครงการ เมืองพะไล 
ปฏบิติังานที่ชัดเจน
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส้านึก ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - ผู้เข้ารับการฝึก ผู้บริหาร สมาชิก ทกุส่วนราชการ

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร และความตระหนัก สมาชิกสภาทอ้งถิ่น อบรมผ่านเกณฑ์ สภาอบต. พนักงาน
สมาชิกสภาและพนักงาน ที่จะไม่กระท้าการ พนักงานส่วนต้าบล การประเมิน ส่วนต้าบล และ
อบต.เมืองพะไล ขัดกันแหง่ผล และพนักงานจ้าง ร้อยละ 80 พนักงานจ้าง มีจิต

ประโยชน์หรือมี จ้านวน 45 คน ส้านึกและความ
ผลประโยชน์ ตระหนักที่จะไม่
ทบัซ้อน กระท้าการขัดกัน

แหง่ผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์
ทบัซ้อน

19 มาตรการเสริมสร้างองค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ ข้อมูล/องค์ความรู้ - - - - ร้อยละของข้อมูล มีการเสริมสร้าง/ ทกุส่วนราชการ
ความรู้ด้านการต่อต้านการ ความรู้ด้านการ ด้านการต่อต้านการ เปา้หมายที่ถูกน้ามา เผยแพร่ข้อมูล/
ทจุริตของ อบต.เมืองพะไล ต่อต้านการทจุริต ทจุริตที่น้ามาเผยแพร่ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้าน

แก่คณะผู้บริหาร มากกวา่ 5 เร่ือง การต่อต้านการ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ขึ้นไป ทจุริต
พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้าง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการเสริมสร้างความ เพื่อปรับเปล่ียนฐาน ผู้บริหารทอ้งถิ่น - - - - จ้านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิก ทกุส่วนราชการ

ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง ความคิดของคณะผู้ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น โครงการไม่น้อยกวา่ สภาอบต.และ
ทศันคติ วฒันธรรมที่ดีใน บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต้าบล ร้อยละ 80 พนักงานส่วนต้าบล
การต่อต้านการทจุริต พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ้าและ

ลูกจ้างประจ้าและ จ้านวน 45 คน พนักงานจ้าง อบต.
พนักงานจ้างของ มีจิตสาธารณะและ
อบต.เมืองพะไล เหน็แก่ประโยชน์ 
ใหม้ีจิตสาธารณะ ส่วนรวมมากกวา่
และเหน็แก่ ประโยชน์ส่วนตน
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์
ส่วนตน

21 มาตรการ"มาตรการจัดท้า เพื่อจัดท้าคู่มือการ พนักงานส่วนต้าบล - - - - พนักงานมีคู่มือ อบต.มีคู่มือการปฏบิติัทกุส่วนราชการ
คู่มือการปอ้งกัน ปอ้งกันผลประโยชน์ และพนักงานจ้าง การปอ้งกันผล งานเพื่อปอ้งกันผล
ผลประโยชน์ทบัซ้อน" ทบัซ้อนของ อบต.เมืองพะไล ประโยชน์ทบัซ้อน ประโยชน์ทบัซ้อน

อบต.เมืองพะไล 
ใหบ้คุลากรผู้ปฏบิติั
งาน น้าไปเปน็
แนวทางปฏบิติั

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง เพื่อใหค้วามรู้ความ พนักงานส่วนต้าบล - - - - จ้านวนผู้เข้าร่วม พนักงานส่วนต้าบล ทกุส่วนราชการ

ประโยชน์ทบัซ้อนใหก้ับ เข้าใจแก่พนักงาน และพนักงานจ้าง โครงการไม่น้อยกวา่ และพนักงานจ้างมี
พนักงานส่วนต้าบลและ ส่วนต้าบลพนักงาน อบต.เมืองพะไล ร้อยละ 80 ความรู้เกี่ยวกับผล
พนักงานจ้างของ อบต. จ้างเกี่ยวกับการ ประโยชน์ทบัซ้อน
เมืองพะไล ปอ้งกันผล และมีความ

ประโยชน์ทบัซ้อน ประพฤติปฏบิติังาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทบัซ้อน

23 มาตรการ"ปลูกฝังองค์ความ เพื่อเสริมสร้างองค์ รายงานการประชุม - - - - ร้อยละของจ้านวน มีการประชุมหรือ ทกุส่วนราชการ
รู้ใหม้ีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ หรือสัมมนาเพื่อปลูก คร้ังของการประขุม สัมมนาบคุคลเพื่อ
Conflict of Interest Conflict of ฝังองค์ความรู้ใหม้ี หรือสัมมนา ปลูกฝังองค์ความรู้

 Interest ความเข้าใจเกี่ยวกับ ใหม้ีความเข้าใจ
แกบ่คุลากรของ Conflict of เกี่ยวกับ Conflict 
อบต. เมืองพะไล  Interest of  Interest

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 การประกวดค้าขวญัต่อต้าน เพื่อเปน็การสร้าง เด็ก และเยาวชน - - - - ร้อยละของเด็กและ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

การทจุริต จิตส้านึกด้านจริย ในเขต ต.เมืองพะไล เยาชน ต.เมืองพะไล คุณธรรม จริยธรรม
ธรรมและคุณธรรม ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ยอมรับ
ใหเ้ด็กและเยาวชน พฤติกรรมทจุริต
ไม่ยอมรับ คอร์รัปชันและ
พฤติกรรมทจุริต การโกงทกุรูปแบบ
คอร์รัปชันและ
การโกงทกุรูปแบบ

25 โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกัน เพื่อส่งเสริมและ เด็ก และเยาวชน - - - - ร้อยละของเด็กและ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ
ทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ปลูกฝังใหเ้ด็กและ ในเขต ต.เมืองพะไล เยาชน ต.เมืองพะไล สามารถน้าแนวคิด
ต.เมืองพะไล (กิจกรรม เยาวชนน้าแนว ที่เข้าร่วมโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
"ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา คิดปรัชญา พอเพยีงมาใช้
เศรษฐกิจพอเพยีง") เศรษฐกิจพอเพยีง ในการด้าเนินชีวติ

มาใช้ในการด้าเนิน ประจ้าวนัได้
ชีวติประจ้าวนัได้

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 กิจกรรม"ประกาศเจตจ้านง เพื่อแสดงเจตจ้านง 1.ประกาศเจตจ้านง - - - - ร้อยละของกิจกรรม ลดข้อร้องเรียนการ ส้านักปลัด

ต่อต้านการทจุริตของผู้ ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทจุริตของ ที่มีการการด้าเนิน ด้าเนินงานของ
บริหารองค์กรปกครองส่วน การต่อต้านการ ผู้บริหารอย่างน้อย การ องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น ทจุริตของผู้บริหาร  1 ฉบบั ส่วนทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วน 2. มีการประกาศเจต
ทอ้งถิ่นด้วยการจัด จ้านงการต่อต้านการ
ท้าแผนการปอ้งกัน ทจุริตของผู้บริหารฯ 
การทจุริต อย่างน้อย 1 คร้ัง

3.แผนปฏบิติัการ
ปอ้งกันการทจุริต 
4 ปี

27 มาตรการการสร้างความ เพื่อก้าหนดมาตร จัดท้ามาตรฐานด้าน - - - - ร้อยละกิจกรรม การบริหารงาน ส้านักปลัด
โปร่งใสการบริหารงานบคุคล การด้านความ การบริหารงานบคุคล ที่ด้าเนินการ บคุคลของ อบต.

โปร่งใสในการ ของ อบต.เมืองพะไล มีความโปร่งใส
บริหารงานบคุคล จ้านวน 1 มาตรการ สามารถปอ้งกัน
ของ อบต. การทจุริตของ

เจ้าหน้าที่ได้
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 มาตรการออกค้าส่ังมอบ เพื่อเปน็การลด จัดท้าค้าส่ังมอบ - - - - ร้อยละความพงึ ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

หมายงานของนายก อบต. ขั้นตอนในการให้ หมายงานให้ พอใจของประชาชน บริการอย่างรวดเร็ว
ปลัด อบต.และหวัหน้าส่วน บริการประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏบิติั ไม่น้อยกวา่ร้อยละ และเปน็ธรรม
ราชการ ใหไ้ด้รับความ ราชการแทน 80

สะดวกรวดเร็ว
เปน็ธรรม 

29 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส เพื่อใหก้ารบริหาร พนักงานส่วนต้าบล - - - - ไม่มีข้อร้องเรียน การพจิารณาเล่ือน ส้านักปลัด
ในการพจิารณาเล่ือนขั้น งานบคุคลด้าน ลูกจ้างประจ้าและ เกี่ยวกับการเล่ือน ขั้นเงินเดือนที่
เงินเดือน" การเล่ือนขั้นเงิน พนักงานจ้าง ขั้นเงินเดือน โปร่งใส เปน็ธรรม 

เดือนมีความ ตรวจสอบได้
โปร่งใส เปน็ธรรม

30 กิจกรรมการใช้บตัรคิวในการ เพื่อสร้างกลไกใน การจัดท้าบตัรคิวใน - - - - ร้อยละความพงึ การใหบ้ริการเกิด ทกุส่วนราชการ
ติดต่อราชการ การปฏบิติัราชการ การใหบ้ริการแก่ พอใจของ ความ โปร่งใส

ด้านการอ้านวย ประชาชนทั่วถึงเปน็ ประชาชนผู้มา  ลดข้อร้องเรียน
ความสะดวก ธรรม ใช้บริการ การทจุริตต่อหน้าที่
ความเสมอภาค 
เปน็ธรรมต่อผู้มา
รับบริการ
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 กิจกรรม "ควบคุมการ เพื่อใหก้ารเบกิจ่าย บคุลากรฝ่ายบญัชี - - - - การเบกิจ่ายเงิน บคุลากรฝ่ายบญัชี กองคลัง

เบกิจ่ายเงินตามข้อบญัญัติ เงิน เปน็ไปตาม กองคลัง  เปน็ไปตาม กองคลัง มีความรู้
งบประมาณรายจ่าย ระเบยีบ กฎหมาย อบต.เมืองพะไล ระเบยีบ กฎหมาย ความเข้าใจในการ
ประจ้าปี" มีความถูกต้อง มีความถูกต้อง ปฏบิติัตาม ระเบยีบ

ประกาศและหนังสือ
ส่ังการที่เกี่ยวข้อง

32 กิจกรรม "การพฒันาแผน เพื่อปรับปรุงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั - - - - การด้าเนินงานด้าน ประชาชนได้รับ กองคลัง
และกระบวนการจัดหาพสัดุ" ด้าเนินงานด้าน งานด้านพสัดุ จัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไป ทราบข้อมูลในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบยีบ บริหารงานของ
โปร่งใส หน่วยงานด้วยความ

โปร่งใสมีประสิทธิ
ภาพ

33 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส เพื่อเปน็การปฏบิติั เจ้าหน้าที่ผู้ - - - - การเบกิจ่ายเงิน การปฏบิติังาน กองคลัง
ในการใช้จ่ายเงินงบ งานใหโ้ปร่งใส ปฏบิติังานด้านพสัดุ เปน็ไปตาม โปร่งใสสามารถ
ประมาณ" สามารถตรวจสอบ ระเบยีบ กฎหมาย ตรวจสอบได้

ได้ มีความถูกต้อง
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 โครงการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อใหป้ระชาชน เผยแพร่ข้อมูลการ - - - - ร้อยละกิจกรรม การจัดหาพสัดุเปน็ กองคลัง

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ- ได้รับทราบข้อมูล จัดซ้ือจัดจ้างตาม การเผยแพร่ข้อมูล ไปอย่างโปร่งใส 
จัดจ้าง ข่าวสารเกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ ข่าวสารเกี่ยวกับการ ตรวจสอบได้ทกุ

การจัดซ้ือ-จัดจ้าง ต่าง ๆ ของอบต. จัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อย ขั้นตอน
ต่างๆ ของ อบต. จ้านวน 3 ช่องทาง กวา่ 3 ช่องทาง

ได้แก่ ทางเวบ็ไซต์
บอร์ดประชาสัมพนัธ์
หนังสือ

35 กิจกรรมการจัดบริการ สร้างความโปร่งใส ทกุส่วนราชการ - - - - ร้อยละความพงึ มีความโปร่งใส ทกุส่วนราชการ
สาธารณะและการบริการ ในการบริการ ด้าเนินการปฏบิติังาน พอใจของประชาชน ในการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเ้กิดความ สาธารณะ ให้ บริการสาธารณะ ให้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ สาธารณะ ให้
พงึพอใจแก่ประชาชนโดย ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความ 80 ประชาชนได้รับ
ทดัเทยีมกันและไม่เลือก ความพงึพอใจ พงึพอใจโดยทดัเทยีม ความพงึพอใจ
ปฏบิติั โดยทดัเทยีมกัน กันและไม่เลือปฏบิติั โดยทดัเทยีมกัน

โดยไม่เลือกปฏบิติั โดยไม่เลือกปฏบิติั
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 มาตรการ "ยกระดับคุณภาพ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ ข้าราชการ พนักงาน - - - - ร้อยละความพงึ ประชาชนได้รับ ทกุส่วนราชการ

การบริการประชาชน" ปฏบิติังานใน ลูกจ้าง อบต. พอใจของประชาชน การบริการอย่าง
ภารกิจตามที่ เมืองพะไล ผู้มาใช้บริการ เปน็ธรรม
กฎหมายก้าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
ของหน่วยงาน 80
ใหบ้ริการอย่าง
มีความเปน็ธรรม

37 กิจกรรมการลดขั้นตอนการ เพื่อลดขั้นตอนการ เพื่อลดขั้นตอนการ - - - - ร้อยละความพงึ ประชาชนได้รับ ทกุส่วนราชการ
ปฏบิติังาน ปฏบิติังานการ ท้างานของ อบต. พอใจของประชาชน ความสะดวก

บริการประชาชน เมืองพะไลใหส้ั้นลง ผู้มาใช้บริการไม่ รวดเร็วในการ
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ติดต่อขอรับบริการ 

38 กิจกรรมมอบประกาศ เพื่อยกย่องเชิด มอบประกาศเกียรติ - - - - จ้านวนสตรีที่ได้ สตรีดีเด่นได้รับ ส้านักปลัด
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ชูเกียรติสตรีที่มี คุณ ใหแ้ก่สตรีที่ได้ ย่องเชิดชูเกียรติ การเชิดชูเกียรติ

ความซ่ือสัตย์ รับการคัดเลือกเปน็ จ้านวน 9 คน และมีความภาค
สุจริต มีคุณธรรม สตรีดีเด่น ภมูิใจ
จริยธรรม ใหอ้ยู่ใน จ้านวน 9 คน
สังคมได้อย่าง
ภาคภมูิใจ
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 มาตรการ การมอบอ้านาจ เพื่อใหก้ารบริหาร คณะผู้บริหาร ปลัด - - - - ร้อยละของจ้านวน การบริหารราชการ ทกุส่วนราชการ

อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อ ราชการ ของ อบต. อบต. หรือ คณะผู้บริหาร ปลัด ของ อบต.เมือง
ลดขั้นตอนการปฏบิติัราชการ เมืองพะไล ภายใต้ หวัหน้าส่วนราชการ อบต. หรือหวัหน้า พะไล ภายใต้กรอบ

กรอบอ้านาจหน้าที่ ส่วนราชการ ที่มีการ อ้านาจหน้าที่ตาม
ตามกฎหมาย ด้าเนินการ กฎหมายก้าหนด
ก้าหนดใหเ้ปน็ไป ใหเ้ปน็ไปอย่างมี
อย่างมี ประสิทธภิาพ 
ประสิทธภิาพ รวดเร็วและเกิด
รวดเร็วและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประโยชน์สูงสุดแก่ ราชการ
ราชการ

40 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชู มีการยกย่องเชิดชู - - - -  - จ้านวนผู้ที่ได้รับ หน่วยงาน/บคุคล ทกุส่วนราชการ
/บคุคลที่ประพฤติปฏบิติัตน เกียรติแก่หน่วยงาน เกียรติแก่หน่วยงาน การยกย่อง มีความภาคภมูิใจ
ใหเ้ปน็ที่ประจักษ์ /บคุคลที่มีความ /บคุคลที่ประพฤติ เชิดชูเกียรติ และมีก้าลังใจ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มี ปฏบิติัตนเปน็แบบ จ้านวนปลีะ 10 คน ในการรักษา
คุณธรรม จริยธรรม จ้านวน 10 คน/ปี คุณธรรม จริธรรม

ต่อไป
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 กิจกรรมการมอบประกาศ เพื่อยกย่องเชิด มอบประกาศเกียรติ - - - - จ้านวนผู้ได้รับมอบ คณะกรรมการหมู่ ส้านักปลัด

เกียรติคุณแก่คณะกรรมการ ชูเกียรติแก่คณะ คุณใหแ้ก่คณะกรรม ประกาศเกียรติคุณ บา้น ผู้ได้รับมอบ
หมู่บา้น กรรมการหมู่บา้นที่ การ จ้านวน  9 ครบทั้ง 9 หมู่บา้น ใบประกาศ ฯ 

อุทศิเวลา แรงกาย หมู่บา้น มีก้าลังใจ ภาคภมูิใจ
แรงใจปฏบิติัหน้าที่ และเปน็แบบอย่าง
เปน็กรรมการ ที่ดีต่อไป
ชุมชนมาด้วยดี 

42 กิจกรรมยอย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวญัและ ประชาชน หน่วยงาน - - - - จ้านวนผู้ที่ได้รับ ประชาชน หน่วย ส้านักปลัด
แก่บคุคล หน่วยงาน องค์กร ก้าลังใจแก่ผู้ท้า องค์กรทั้งภาครัฐและ การยกย่อง งาน ที่ท้าคุณ
ดีเด่น ผู้ท้าคุณประโยชน์หรือ คุณประโยชน์และ เอกชนในเขต อบต. เชิดชูเกียรติ ประโยชน์ มีขวญั
เข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต. มีส่วนร่วมใน เมืองพะไล จ้านวน  10  คน และก้าลังใจ ในการ
เมืองพะไล กิจกรรมของ จ้านวน  10 คน ช่วยงานราชการ

อบต.เมืองพะไล ต่อไป

งบประมาณ

 -162-



แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องบคุคล เด็ก เยาวชน และ - - - - จ้านวนผู้ที่ได้รับ บคุคลที่ได้รับการ กองการศึกษาฯ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เด็กและเยาวชนที่ ประชาชนในเขต การยกย่อง ยกย่อง มีความ
ใหก้ารสนับสนุน พื้นที่ ต.เมืองพะไล เชิดชูเกียรติ ภาคภมูิใจ และมี
การด้าเนินการ ปลีะ  9  คน จ้านวน  9  คน ก้าลังใจ ในการ
กิจกรรมที่เปน็ ปฏบิติังานช่วยงาน
ประโยชน์แก่ชุมชน สาธารณะต่อไป
สังคม และประเทศ
ชาติอย่างต่อเนื่อง 

44 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประชาชนในเขต - - - - จ้านวนผู้ที่ได้รับ บคุคลที่ได้รับการ ส้านักปลัด
ประชาชนผู้ปฏบิติังานตาม ประชาชนผู้ปฏบิติั พื้นที่ ต.เมืองพะไล การยกย่อง ยกย่อง มีความ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตามปรัชญา จ้านวน 9 คน เชิดชูเกียรติ ภาคภมูิใจ และมี

เศรษฐกิจพอเพยีง จ้านวน  9  คน ก้าลังใจ ในการ
ใหเ้ปน็ตัวอย่างและ ปฏบิติัตนต่อไป
เปน็วทิยากรประจ้า
ศูนย์เรียนรู้ ฯ
ถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกร

งบประมาณ
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 มาตรการ "จัดท้าข้อตกลง เพื่อใหบ้คุลากร บคุลากรในองค์กร - - - - บคุลากรของ อบต. มีการจัดท้าข้อตกลง ทกุส่วนราชการ

การปฏบิติัราชการ" ปฏบิติัราชการด้วย ปฏบิติัตามเกณฑ์ตัว ปฏบิติัได้ตามเกณฑ์ การปฏบิติัราชการ
ความซ้ือสัตย์ สุจริต ชี้วดัข้อตกลงการ ตัวชี้วดัข้อตกลงการ
มีคุณธรรม ตาม ปฏบิติัราชการ ปฏบิติัราชการ
แนวทางการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี

46 กิจกรรม "การจัดท้าข้อตกลง เพื่อใหก้ารปฏบิติั หน่วยราชการระดับ - - - - ส่วนราชการปฏบิติั มีการปฏบิติัราชการ ทกุส่วนราชการ
การปฏบิติิราชการของ อบต. ราชการตามข้อ ส้านัก/กอง ทกุหน่วย ราชการส้าเร็จตาม ตามข้อตกลงการ
เมืองพะไล ตกลงการปฏบิติั เกณฑ์ที่ก้าหนด ปฏบิติัราชการ

ราชการของหน่วย
งานระดับส้านัก/
กอง เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ
ประสิทธผิลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก้าหนด
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับ เพื่ออ้านวยความ ทกุส้านัก/กอง - - - - การตรวจสอบเปน็ หน่วยตรวจสอบได้ ทกุส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบที่ได้ด้าเนิน สะดวก และให้ อบต.เมืองพะไล ไปด้วยความเรียบ รับความร่วมมือใน
การตามอ้านาจหน้าที่เพื่อ ความร่วมมือแก่ ร้อย การตรวสอบโดย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล หน่วยตรวจสอบ สะดวก
การปฏบิติัราชการของ ที่เข้ามาตรวจสอบ
อบต.เมืองพะไล

48 มาตรการ "แต่งต้ังผู้ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ผู้ มีการมอบหมาย - - - - มีค้าส่ังแต่งต้ังผู้รับ ข้อร้องเรียนต่างๆ ทกุส่วนราชการ
รับผิดชอบเกี่ยวรับเร่ือง รับผิดชอบด้าเนิน แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ผิดชอบด้าเนินการ ได้น้าไปด้าเนินการ
ร้องเรียน" การรับเร่ือง รับผิดชอบด้าเนินการ เกี่ยวกับเร่ือง ได้โดยเร็ว

ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับเร่ือง ร้องเรียน
ร้องเรียน

49 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - - - - จัดต้ังศูนย์ข้อมูล ประชาชนได้รับ ทกุส่วนราชการ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ข่าวสารอันเปน็ อบต.เมืองพะไล ข่าวสารของ อบต. ข้อมูลข่าวสารอัน
เมืองพะไล ใหม้ี ประโยชน์แก่ จ้านวน 1 แหง่ เมืองพะไล เปน็ประโยชน์อย่าง
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น" ประชาชนอย่าง ครบถ้วนถูกต้อง

ครบถ้วนถูกต้อง และไม่บดิเบอืนข้อ
และไม่บดิเบอืน เทจ็จริง
ข้อเทจ็จริง
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
50 กิจกรรม "อบรมใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพนู ตัวแทนส้านัก/กอง - - - - ผู้เข้าร่วม ข้าราชการ/ ส้านักปลัด

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ใหแ้ก่ จ้านวน 10 คน กิจกรรมมีความ ประชาชน
ของทางราชการ พ.ศ.2540" เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนหมู่บา้น รู้เพิ่มขึ้นไม่กวา่ มีความเกี่ยวกับ

ตัวแทนหมู่บา้น จ้านวน 20 คน ร้อยละ 80 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ
พ.ศ. 2540

51 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล - - - - จ้านวนข้อมูล อบต.มีการเผยแพร่ ทกุส่วนราชการ
ข่าวสารที่ส้าคัญและ ข่าวสารที่ส้าคัญ ข่าวสารประเภท ข่าวสารที่ได้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย" และเข้าถึงง่าย ต่างๆต่อประชาชน ประชาสัมธ์ ส้าคัญแก่ประชาชน

ในพื้นที่และเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

52 กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประชาชนในเขต - - - - มีการเพื่อเผยแพร่ ประชาชนได้รับ กองคลัง
ข่าวสารด้านการเงินการคลัง ข่าวสารในด้าน พนืที่ ต.เมืองพะไล ข้อมูลข่าวสารใน ทราบข้อมูลด้าน
พสัดุและทรัพย์สินของ อบต. การเงิน การคลัง ด้านการเงิน การเงิน การคลัง
และการรับเร่ืองร้องเรียน ต่อประชาชน การคลังต่อ
เกี่ยวกับการเงินการคลัง ประชาชน
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
53 มาตรการ "จัดใหม้ีช่องทาง เพื่อใหป้ระชาชน ช่องทางในการ - - - - มีช่องทางการ ประชาชน ส้านักปลัด

ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึง เผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล สามารถเข้าถึง
ข่าวสารของ อบต. ข้อมูลข่าวสาร ของ ข่าวสารของ ข่าวสารไม่น้อยกวา่ ข้อมูลข่าวสาร ของ
เมืองพะไล" อบต. ได้หลายช่อง หน่วยงานไม่น้อยกวา่  7 ช่องทาง อบต. ได้หลายช่อง

ทาง 7  ช่องทาง ทาง
54 โครงการส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อน้าเสนอผลงาน ผลิตส่ือประชา - - - - ร้อยละความพงึ อบต.มีการน้าเสนอ ส้านักปลัด

/โครงการโดดเด่น สัมพนัธใ์หแ้ก่ พอใจของประชาชน ผลงานโครงการ
ใหเ้ปน็ที่ทราบกัน ประชาชนทั่วไป ที่มีต่อส่ือประชา โดดเด่นอย่าง
อย่างแพร่หลาย อย่างกวา้งขวาง สัมพนัธ์ แพร่หลายมากขึ้น

55 โครงการจัดประชาคม เพื่อใหป้ระชาชน จัดใหม้ีการประชุม - - - - ร้อยละของจ้านวน ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
แผนชุมชน มีส่วนร่วมในการ เวทปีระชาคม หมู่บา้นที่มีการจัด ในการปอ้งกันและ

ปอ้งกันและปราบ จ้านวน 9 หมู่บา้น ประชาคม ปราบปรามการ
ปรามการทจุริต ทจุริต

56 กิจกรรมรายงานผลการ เพื่อปฏบิติัตาม ผู้ร้องเรียนร้องทกุข์ - - - - ร้อยละของเร่ือง มีการปฏบิติัหน้าที่ ส้านักปลัด
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงใหผู้้ ระเบยีบ/กฎหมาย ทกุราย ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ราชการถูกต้องตาม
ร้องเรียน/ร้องทกุข์รับทราบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง ที่ด้าเนินการแล้ว ระเบยีบกฎหมาย

เคร่งครัด ลดปญัหา เสร็จ เปน็ธรรมกับทกุฝ่าย
การทจุริต

งบประมาณ

 -167-



แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 การด้าเนินงานศูนย์รับเร่ือง เพื่อรับทราบปญัหา ใหบ้ริการรับเร่ือง - - - - ร้อยละของเร่ือง อบต.ได้รับทราบ ส้านักปลัด

ราวร้องทกุข์ของ อบต. ความเดือดร้อนของ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ความเดือนร้อนของ
เมืองพะไล ประชาชนในพื้นที่ และบริการได้อย่างมี ที่ด้าเนินการแล้ว ประชาชนในพื้นที่

และจะได้แก้ไข คุณภาพ และแล้ว เสร็จได้ตาม และสามารถแก้ไข
ปญัหาได้อย่างถูก เสร็จภายในระยะ หลักเกณฑ์และ ปญัหาได้อย่าง
ต้องหรือน้ามาเปน็ เวลาที่ก้าหนด และ ระยะเวลาที่ก้าหนด ถูกต้องและมีข้อมูล
ข้อมูลในการจัดท้า เหมาะสม ในการจัดท้า
แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ

58 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปญัหา รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน - - - - ร้อยละของเร่ือง อบต.ได้รับทราบ ส้านักปลัด
ร้าคาญด้านการสาธารณสุข ความเดือดร้อนของ /ร้องทกุข์เกี่ยวกับ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ความดือนร้อนของ
และส่ิงแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่ เหตุเดือดร้อนร้าคาญ ที่ด้าเนินการแล้ว ประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับเหตุ และด้าเนินการแก้ไข เสร็จได้ตาม และสามารถแก้ไข
เดือดร้อนร้าคาญ ใหป้ระชาชนในพื้นที่ หลักเกณฑ์และ ปญัหาได้อย่าง 
ตาม พ.ร.บ.การ อบต.เมืองพะไล ระยะเวลาที่ก้าหนด ถูกต้องรวดเร็ว
สาธารณสุข พ.ศ.
2535
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
59 มาตรการแต่งต้ังคณะ เพื่อส่งเสริมให้ คณะกรรมการ - - - - ร้อยละของจ้านวน บคุลากร อบต.และ ส้านักปลัด

กรรมการสนับสนุนการ บคุลากรของ อบต. สนับสนุนการจัด คณะกรรมการฯ ต่อ ผู้แทนภาค
จัดท้าแผนพฒันา อบต. และผู้แทนภาค ท้าแผนพฒันา อบต. จ้านวนเปา้หมายที่ ประชาชนมีส่วนร่วม
เมืองพะไล ประชาชนทกุภาค เมืองพะไล ก้าหนด และแสดงความ

ส่วนได้มีส่วนร่วม จ้านวน 9 คน คิดเหน็ในการจัดท้า
และแสดงความ ร่างแผนยุทธศาสตร์
คิดเหน็ในการจัดท้า การพฒันา ฯลฯ
ร่างแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา ฯลฯ

60 การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อใหป้ระชาชนได้ ทกุหมู่บา้นในเขต - - - - ร้อยละของจ้านวน มีการแลกเปล่ียน ส้านักปลัด
การจัดท้าแผนชุมชน แลกเปล่ียนเรียนรู้ พื้นที่ต.เมืองพะไล หมู่บา้นที่มีการ เรียนรู้ร่วมกันและ

ร่วมกันและเสนอ ด้าเนินการ เสนอแนะในการจัด
แนะในการจัดท้า ท้าแผนชุมชน
แผนชุมชน
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
61 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน 1. เพื่อให้ ตัวแทนประชาคม - - - - มีการแต่งต้ัง 1. ประชาชนมี ส้านักปลัด

ประชาคมเข้าร่วมเปน็ ประชาชน หมู่บา้นทั้ง 9 ประชาคมหมู่บา้น ส่วนร่วมในการ กองคลัง
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เข้ามามีส่วนร่วม หมู่บา้น เข้าร่วมเปน็ ด้าเนินงาน

ในการด้าเนินงาน คณะกรรมการตรวจ 2. มีความโปร่งใส
การตรวจงานจ้าง งานจ้าง ในการด้าเนินงาน
2. เพื่อใหเ้กิดความ
โปร่งใสในการ
ด้าเนินงาน

62 กิจกรรมการประเมินผลการ เพื่อติดตามและ คณะท้างานและ - - - - ร้อยละของผลการ มีการติดตามและ ส้านักปลัด
ปฏบิติัราชการของ อบต. ประเมินผลการ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ปฏบิติังานเมื่อเทยีบ ประเมินผลการ
เมืองพะไล ปฏบิติัราชการได้ ผิดชอบการประเมิน กับปทีี่ผ่านมา ปฏบิติัราชการได้

อย่างถูกต้องตาม ผลการปฏบิติัราชการ อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการ ของ อบต.เมืองพะไล มาตรฐานการ
ปฏบิติัราชการ ปฏบิติัราชการ
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 มาตรการตรวจสอบโดยคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ผู้แทนชุมชน - - - - ร้อยละของการ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

กรรมการประเมินผลการ ภาพในการบริหาร ผู้แทนสภา ด้าเนินการและ ในการติดสินใจใน
ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และ งานของ อบต. ผู้ทรงคุณวฒิุ ผู้แทน กิจกรรมตาม การบริหารงาน
วธิกีารบริหารกิจการ เมืองพะไล ใหเ้กิด พนักงานส่วนต้าบล หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ของ อบต.หรือ
บา้นเมืองที่ดีของ อบต. ความโปร่งใส โครงการที่มีผล
เมืองพะไล ตรวจสอบได้ กระทบต่อความเปน็

เสริมสร้างบทบาท อยู่ของประชาชน
ของประชาชน ท้าใหเ้กิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

64 โครงการจัดท้าแผนการ เพื่อจัดวางระบบ ส่วนราชการภายใน - - - - มีการจัดวางระบบ ส่วนราชการ มีการ หน่วย
ตรวจสอบภายในประจ้าปี การควบคุมภายใน อบต.เมืองพะไล การควบคุมภายใน จัดวางระบบควบ ตรวจสอบ

ตามระเบยีบ คตง. ทกุส่วนราชการ คุมภายใน ภายใน
วา่ด้วยการก้าหนด
มาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544
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6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
65 โครงการจัดท้ารายงานการ เพื่อติดตามและ ส่วนราชการทกุหน่วย - - - - รายงานผลการติด ส่วนราชการด้าเนิน หน่วย

การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการ ของ อบต.เมืองพะไล ตามตรวจสอบการ งานเปน็ไปตาม ตรวจสอบ
ด้าเนินงานของ ด้าเนินงานทกุ ระเบยีบ มีความถูก ภายใน
ส่วนราชการ ส่วนราชการ ต้อง

66 กิจกรรมติดตามประเมินผล เพื่อติดตามผล ส่วนราชการทกุหน่วย - - - - มีการรายงานผล ส่วนราชการได้ ทกุส่วน
การควบคุมภายใน การวางระบบ ของ อบต.เมืองพะไล การควบคุมภายใน ด้าเนินการติดตาม ราชการ

ควบคุมภาย ทกุส่วนราชการ และรายงานผลการ
ของส่วนราชการ ติดตามควบคุมภาย

ใน
67 มาตรการส่งเสริมให้ เพื่อใหป้ระชาชนมี แต่งต่ังประชาคม - - - - มีการด้าเนินการ การงานบริหารงาน ส้านักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนร่วม การ หมู่บา้น เปน็ แต่งต่ังประชาคม บคุคลเกี่ยวกับ
ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการ ตรวจสอบ ก้ากับ คณะกรรมการด้าน หมู่บา้น เปน็ การบรรจุ แต่งต้ัง 
บริหารงานบคุคลเกี่ยวกับ ดูแลการบริหารงาน งานบริหารงาน คณะกรรมการด้าน การโอนย้าย
การบรรจุ แต่งต้ัง การ บคุคลใหเ้ปน็ไป บคุคลเกี่ยวกับ งานบริหารงาน มีความโปร่งใส
โอนย้าย ด้วยความโปร่งใส การบรรจุ แต่งต้ัง บคุคลเกี่ยวกับ เปน็ธรรม

และเปน็ธรรม การโอนย้าย การบรรจุ แต่งต้ัง 
การโอนย้าย
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แบบ ผ.02

6.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 กิจกรรมการรายงานผลการ เพื่อใหเ้กิดความ ประชาชนในเขต - - - - มีการรายงานผลการ กาใช้จ่ายเงินของ กองคลัง

ใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชน โปร่งใสสามารถ พื้นที่อบต.เมืองพะไล ใช้จ่ายเงินให้ อบต. มีความโปร่ง
ได้รับทราบ ตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับ ใส สามารถตรวจ

ทราบ สอบได้
69 กิจกรรมการจัดหาคณะ เพื่อสนับสนุนให้ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ - - - - มีการแต่งต้ังผู้แทน การจัดซ้ือจัดจ้าง กองคลัง

กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก ตัวแทนภาค อบต.เมืองพะไล ประชาคมหมู่บา้น ของ อบต.เมือง
ตัวแทนชุมชน ประชาชนมีส่วน เปน็คณะกรรมการ พะไล มีความ

ร่วมในการจัด การจัดซ้ือจัดจ้าง โปร่งใส เปน็ธรรม
ซ้ือจัดจ้างของ ทกุโครงการ และเปน็ไปตาม
อบต.เมืองพะไล ระเบยีบ
และสร้างความ
โปร่งใส

70 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา เพื่อเปน็กลไก สมาชิกสภา อบต. - - - - สมาชิกสภาทอ้งถิ่น การปฏบิตังาน ส้านักปลัด
ทอ้งถิ่นใหม้ีบทบาทในการ ส้าหรับการ เมืองพะไล จ้านวน ตรวจสอบการ ของฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบการปฏบิติังาน ตรวจสอบ ติดตาม 18 คน ด้าเนินงานของ เปน็ไปตามระเบยีบ
ของฝ่ายบริหาร และประเมินผล ฝ่ายบริหาร กฎหมาย

การปฏบิติัราชการ
ของฝ่ายบริหาร

รวม 70  -  - 1,215,000  1,705,000    1,705,000   1,705,000    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท้าเวทปีระชาคม เพื่อใหป้ระชาชนมี หมู่ที่ 1-9 30,000       30,000         30,000        30,000        ร้อยละความพงึ ประชาชนเข้าร่วม ส้านักปลัด

เพื่อจัดท้าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ส่วนร่วมในการ ต้าบลเมืองพะไล พอใจของผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม
/แผนชุมชน ฯลฯ ก้าหนดแนวทาง โครงการไม่น้อย ในการจัดท้าแผน

การพฒันาทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 พฒันา

2 โครงการพอ่ - แม่ ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู พอ่ - แม่ ดีเด่น  6,000         6,000 6,000 6,000 จ้านวนพอ่ - แม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ส้านักปลัด
เกียรติ พอ่ - แม่ ม.1- ม.9 ดีเด่นครบทกุ มีความภาคภมูิใจ
ในวนัส าคัญต่าง ๆ จ านวน  18  คน หมู่บา้น และปฏบิติัตนเปน็
แก่บคุคลที่มีความ แบบอย่างต่อไป
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี 
คุณธรรมจริยธรรม

3 โครงการอบรม เพิ่มส่งสริม ข้าราชการพนักงาน 30,000         30,000        30,000        ผู้เข้ารับการฝึก คณะกรรมการซ้ือ กองคลัง
คณะกรรมการซื อหรือจ้าง ความรู้ใหแ้ก่ ลูกจ้าง อบต. อบรมผ่านเกณฑ์ หรือจ้างมีความรู้

คณะกรรมการซื อ เมืองพะไล และ การประเมิน เพิ่มขึ้น
หรือจ้าง ผู้แทนภาคประชาชน ร้อยละ 80

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพื่อส่งเสริมการ ผู้บริหารและสมาชิก 50,000       50,000         50,000        50,000        ผู้เข้ารับการฝึก ผู้บริหารและสมาชิก ส้านักปลัด

ระเบยีบ กฎหมาย ทอ้งถิ่น ปฏบิติัหน้าที่ สภาอบต.เมืองพะไล อบรมผ่านเกณฑ์ ทอ้งถิ่นมีความรู้
แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา ผู้บริหารและ การประเมิน ความเข้าใจที่ถูก
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา ร้อยละ 80 ต้องต่อการปฏบิติั

งานตามอ านาจ
หน้าที่

5 กิจกรรมติดปา้ยประชา เพื่อเสริมพลังการ ติดปา้ยประชา 10,000 10,000 10,000 10,000 ติดต้ังปา้ยจ้านวน ประชาชนมีช่องทาง ส้านักปลัด
สัมพนัธก์รณีพบเหน็การ มีส่วนร่วม สัมพนัธก์รณีพบเหน็ 3  จุด ในการแจ้งเบาะแส
ทจุริต ( Community) การทจุริต สถานที่ หรือข้อมูลการ

การเฝ้าระวงั ราชการหรืออื่น ๆ  ทจุริต
การทจุริตแบบ จ านวน 3 จุด
บรูณาการทกุภาค
ส่วนเพี่อต่อต้านการ
การทจุริต
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แบบ ผ.02

6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อออกหน่วย ม.1 - ม.9  50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนในพื นที่ ส้านักปลัด

บริการใหแ้ก่ ต.เมืองพะไล พอใจของประชาชน ได้รับการบริการ
ประชาชนในพื นที่ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ และการอ านวย
และรับทราบปญัหา 80 ความสะดวกด้าน
ความต้องการของ ต่างๆ 
ชุมชน ตลอดจน
อ านวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ

รวม 6  -  - 146,000     176,000       176,000      176,000      -  -  -

งบประมาณ

 -176-



แบบ ผ. 02/1

1. ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  1,652,900 505,267 505,267 505,267 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จากบา้นแดงน้อย ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ไปบา้นแฝก  และปลอดภยัขึ้น 512 ม. หนา ในพื้นที่บริการไม่ ปลอดภยั

ต าบลสามเมือง 0.15 ม. น้อยกวา่ร้อยละ 60

2 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  305,550 600,000 300,000 220,350        ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นเพด็น้อย  หมู่ที่      ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

6 จากถนนสาย และปลอดภยัขึ้น 490 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

อบจ.นม.12205 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ถึงถนนสายบา้น 60

เพด็น้อย  หนองแสง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  4,068,700 4,068,700 625,000 625,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

เพด็น้อย ม.6  สาย และปลอดภยัขึ้น 460 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

บา้นเพด็น้อย - 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

หนองแสง ต.บวัลาย 60

 อ.บวัลาย

4 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  555,560       555,560        555,560        ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บริเวณรอบหนอง ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

สนวนสาธารณ และปลอดภยัขึ้น 620 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

ประโยชน์ 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

บา้นแดงน้อย ม.2 60

5 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  6,948,600 6,320,700 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

สาย นม.ถ. 252  ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

– 02 บา้นฝาผนัง และปลอดภยัขึ้น 2,100 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

หมู่ที่ 1 –   บา้น 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

แดงน้อย หมู่ที่ 2 60
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แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

โนนสะอาด ม.8 และปลอดภยัขึ้น 1,800 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

จากสามแยก 0.10  ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

โนนสะอาด-บา้น 60

หนองแสง ต.บวัลาย 

อ.บวัลาย

7 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  400,000     1,078,097    1,078,097     1,756,194     ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

เส้นทางบา้นหลุบทุ่ม ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง 4 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

 ต.เมืองพะไล ไป และปลอดภยัขึ้น 1,300 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

บา้นโนนเมือง 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ต.สามเมือง อ.สีดา 60

8 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,734,390 2,734,390 2,734,390 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

เส้นทางบา้นหลุบทุ่ม ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

 ต.เมืองพะไล ไป และปลอดภยัขึ้น 1,700 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

บา้นตะคร้อ 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ต.สามเมือง อ.สีดา 60

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  9,009,500 2,639,900 2,639,900 2,639,900 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นเพด็น้อย ม.6 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

จากถนนหนองแวง และปลอดภยัขึ้น 2,700 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

บวัใหญ่ - บา้น 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

เพด็น้อย ต.เมือง 60

พะไล อ.บวัลาย

10 โครงการก่อสร้างผิว เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างผิวจราจรแอส 8,947,900 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จราจรแอสฟลัทติ์ก ใหสั้ญจรได้สะดวก ฟัลท์ติกคอนกรีต พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

คอนกรีต พื้นทางดิน และปลอดภยัขึ้น พืน้ทางดินซีเมนต์ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

ซีเมนต์ปรับปรุงคุณ ปรับปรุงคุณภาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ภาพด้วยยางพารา ด้วยยางพารา 60
(Nr-preblend) กวา้ง  5  ม. ยาว

สายบา้นฝาผนัง หมู่ 2,600 ม. หนา 
1 - บา้นหนองจาน 0.05 ม. พืน้ทาง
ต าบลหนองหวา้ ดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางพารา

(Nr-preblend) 

หนา 0.20 ม.

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการก่อสร้างผิว เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างผิวจราจรแอส 9,292,050    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จราจรแอสฟลัทติ์ก ใหสั้ญจรได้สะดวก ฟัลท์ติกคอนกรีต พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

คอนกรีต พื้นทางดิน และปลอดภยัขึ้น พืน้ทางดินซีเมนต์ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

ซีเมนต์ปรับปรุงคุณ ปรับปรุงคุณภาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ภาพด้วยยางพารา ด้วยยางพารา 60
(Nr-preblend) กวา้ง  5  ม. ยาว

สายบา้นเพด็น้อย 1,200 ม. หนา 
หมู่ที่ 6 – บา้น 0.05 ม. พืน้ทาง
หนองแสง ต าบล ดินซีเมนต์ปรับปรุง

บวัลาย  คุณภาพด้วยยางพารา

(Nr-preblend)  

หนา 0.20 ม.

12 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  173,000 2,385,000 2,385,000 1,961,000 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จากบา้นหนองเรือ ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ม.7 ไปบา้นวงัโพน และปลอดภยัขึ้น 2,200 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างผิว เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างผิวจราจรแอส 4,179,800 ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

จราจรแอสฟลัทติ์ก ใหสั้ญจรได้สะดวก ฟัลท์ติกคอนกรีต พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

คอนกรีต พื้นทางดิน และปลอดภยัขึ้น พืน้ทางดินซีเมนต์ ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

ซีเมนต์ปรับปรุงคุณ ปรับปรุงคุณภาพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ภาพด้วยยางพารา ด้วยยางพารา 60
(Nr-preblend) กวา้ง  5  ม. ยาว

สายจากถนน 2,700 ม. หนา 
หนองแวง บวัใหญ่ - 0.05 ม. พืน้ทาง
บา้นเพด็น้อย ดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางพารา

(Nr-preblend) 

หนา 0.20 ม.

14 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  748,800        748,800        ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นแดงน้อย ม.2 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

สายโคกปา่เต้ีย - และปลอดภยัขึ้น 512 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

บา้นแฝก 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ต.สามเมือง 60
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งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,346,900   2,346,900    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นฝาผนัง ม. 1 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  4  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ไปบา้นหนองตาด และปลอดภยัขึ้น 900 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

น้อย ต.หนองหวา้ 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
16 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,291,900   2,291,900    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นฝาผนัง ม. 1 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ไปอ่างเก็บน้ า และปลอดภยัขึ้น 700 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

วงัขอนสัก 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
17 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,984,900   2,984,900    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นฝาผนัง ม. 1 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ข้างบา้นนายสรวง และปลอดภยัขึ้น 900 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

นามสมบรูณ์ 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  959,800     959,800       ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นฝาผนัง ม. 1 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  4  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

หน้าปั้มนายพล และปลอดภยัขึ้น 390 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
19 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,162,600   2,162,600    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นสระน้ าเที่ยง ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ม.5 ข้างบา้น และปลอดภยัขึ้น 670 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

นายใย  สุดหนองบวั 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ถึงบา้นเพด็น้อย 60
20 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  1,743,300   1,743,300    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นสระน้ าเที่ยง ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  5  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ม.5 รอบวดั และปลอดภยัขึ้น 540 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

ด้านทศิตะวนัออก 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  3,725,800   3,725,800    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นโนนสะอาด ม.8 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  4  ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ไปถนนสายเพด็น้อย และปลอดภยัขึ้น 1,430 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

 - หนองแสง 0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
22 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  913,800     913,800       ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บา้นหนองแก ม.9 ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  4 .50 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

สายด้านทศิใต้ และปลอดภยัขึ้น 530 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
23 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปรับสภาพถนน ก่อสร้างถนน คสล.  2,560,100   2,560,100    ร้อยละความพงึ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

บริเวณรอบศูนย์ ใหสั้ญจรได้สะดวก กวา้ง  6 ม. ยาว พอใจของประชาชน มาได้สะดวกและ

ราชการบวัลาย และปลอดภยัขึ้น 675 ม. หนา ในพื้นที่บริการ ปลอดภยั

0.15 ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

60
รวม 23   -  - 42,247,350  63,396,464  11,972,014  12,146,461    -  -  -

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

1. ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาแหล่งน้ า
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 5,909,900   5,909,900    1,500,000     1,500,000     สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

วงัขอนสัก สามารถกักเก็บน้ า วงัขอนสัก ได้เพิ่มขึ้น น้ าได้มากขึ้น

บา้นฝาผนัง ม.1 ได้มากขึ้น ขนาดความกวา้ง 2. ไม่ประสบ

2. เพื่อปอ้งกันการ 140 ม. ยาว 350 ม. ปญัหาการ

ขาดแคลนน้ าในฤดู ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ขาดแคลนน้ าใน

แล้ง ลาดเอียง 1: 2 ฤดูแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 : ยุทธศาตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
   ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่10 : ยุทธศาตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ขุดลอกหนองน้ ากิน 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกหนองน้ ากิน 3,567,900   3,567,900    1,189,300     1,189,300     สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

บา้นสระน้ าเที่ยง สามารถกักเก็บน้ า สาธารณประโยชน์ ได้เพิ่มขึ้น น้ าได้มากขึ้น

 ม.5 ได้มากขึ้น ขนาดความกวา้ง 2. ไม่ประสบ

2. เพื่อปอ้งกันการ 120 ม. ยาว 170 ม. ปญัหาการ

ขาดแคลนน้ าในฤดู ลึกเฉล่ีย 4 ม. ขาดแคลนน้ าใน

แล้ง ลาดเอียง 1: 2 ฤดูแล้ง

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้ าล้น 650,000 ร้อยละของน้ าที่ มีแหล่งน้ าเพื่อ กองช่าง

หว้ยสามารถ บา้น เก็บน้ าส าหรับการ กวา้ง 17  ม. สามารถกักเก็บได้ ส าหรับการเกษตร

แดงน้อย ม.2 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และมีน้ าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ผนังสูง 2.50 ม. ในฤดูแล้ง

แคลนน้ าในฤดูแล้ง

4 ขุดลอกหนอง เพื่อสร้างแหล่งกัก ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 1,744,900   1,744,900    627,200        627,200        สามารถกักเก็บน้ า มีแหล่งน้ าส าหรับ กองช่าง

ฝายใหม่ บา้น กักเก็บน้ าส าหรับ 80  ม.  ยาว 66 ได้เพิ่มขึ้น เพื่อการอุปโภค 

หนองแก ม.9 อุปโภค บริโภคและ ม.   ลึกเฉล่ีย  3  ม. บริโภคและมีน้ า

ปอ้งกันปญัหา ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง ใช้เพยีงพอใน

การขาดแคลนน้ า 30.50  ม. ยาว ฤดูแล้ง

ในฤดูแล้ง 100 ม.   ลึกเฉล่ีย  
4 ม.

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง

38  ม. ยาว 45 ม. 

ลึกเฉล่ีย 4 ม.  
ช่วงที่ 4 ขนาดกวา้ง

10  ม. ยาว 70 ม. 

ลึกเฉล่ีย 3 ม.  

5 ขุดลอกหนอง 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดปาก 1,761,000   1,761,000    1,871,080     สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

หวัสะพาน บา้น สามารถกักเก็บน้ า กวา้ง 75 ม. ปากยาว ได้เพิ่มขึ้น น้ าได้มากขึ้น

พะไล ม.3 ได้มากขึ้น 150 ม. ก้นกวา้ง 2. ไม่ประสบ

2. เพื่อปอ้งกันการ 71 ม. ก้นยาว 146 ปญัหาการ

ขาดแคลนน้ าในฤดู ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. ขาดแคลนน้ าใน

แล้ง ลาดเอียง 1: 2 ฤดูแล้ง
6 ขุดลอกคลองบา้น 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 967,800     967,800       สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

ฝาผนัง ม.1 สามารถกักเก็บน้ า 9 ม. ยาว 1,000 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 3 ม. 2. ไม่ประสบ
2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ขุดลอกคลองอีสาน 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 1,720,500   1,720,500    สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

เขียว บา้นแดงน้อย สามารถกักเก็บน้ า 16 ม. ยาว 1,200 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
ม.2 ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 1.5 ม. 2. ไม่ประสบ

2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

8 ขุดลอกล าหว้ยม่วง 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 903,200     903,200       สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง
บา้นพะไล ม.3 สามารถกักเก็บน้ า 14 ม. ยาว 2,000 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น

ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 1.5 ม. 2. ไม่ประสบ
2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

9 ขุดลอกล าหว้ยยาง 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 1,828,000   1,828,000    สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง
บา้นพะไล ม.3 สามารถกักเก็บน้ า 17 ม. ยาว 2,000 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น

ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 1.5 ม. 2. ไม่ประสบ
2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง
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แบบ ผ. 02/1
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขุดลอกล าหว้ยยาง 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 1,828,000   1,828,000    สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

บา้นหลุบทมุ ม.4 สามารถกักเก็บน้ า 17 ม. ยาว 1,500 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 2 ม. 2. ไม่ประสบ
2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

11 ขุดลอกล าหว้ยม่วง 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 1,290,400   1,290,400    สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง
บา้นสระน้ าเที่ยง สามารถกักเก็บน้ า 16 ม. ยาว 1,500 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
ม.5 ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 1.5 ม. 2. ไม่ประสบ

2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

12 ขุดลอกพร้อม 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า  - ขุดลอกขนาดกวา้ง 634,800     634,800       สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ
ก่อสร้างฝายน้ าล้น สามารถกักเก็บน้ า 10 ม. ยาว 200 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
บา้นแดงน้อย ม.2 ได้มากขึ้น ลึกเฉล่ีย 2 ม. 2. ไม่ประสบ
ข้างที่นานายจ านงค์ 2. เพื่อปอ้งกันการ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น ปญัหาการ
งามแก้ม ขาดแคลนน้ าในฤดู ขนาดกวา้ง 12 ม. ขาดแคลนน้ าใน

แล้ง สันฝายสูง 1.50 ม. ฤดูแล้ง
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แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้ าล้น 723,900 723,900 สามารถกักเก็บน้ า มีแหล่งน้ าเพื่อ กองช่าง

คลองอีสานเขียว เก็บน้ าส าหรับการ กวา้ง 16  ม. ได้มากขึ้น ส าหรับการเกษตร

บา้นแดงน้อย ม.2 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. และมีน้ าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง

แคลนน้ าในฤดูแล้ง

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้ าล้น 723,900 723,900 สามารถกักเก็บน้ า มีแหล่งน้ าเพื่อ กองช่าง

คลองอีสานเขียว เก็บน้ าส าหรับการ กวา้ง 16  ม. ได้มากขึ้น ส าหรับการเกษตร

บา้นหลุบทุ่ม ม.4 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. และมีน้ าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง

แคลนน้ าในฤดูแล้ง

15 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้ าล้น 723,900 723,900 สามารถกักเก็บน้ า มีแหล่งน้ าเพื่อ กองช่าง

ล าหว้ยม่วง เก็บน้ าส าหรับการ กวา้ง 16  ม. ได้มากขึ้น ส าหรับการเกษตร

บา้นสระน้ าเที่ยง เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. และมีน้ าใช้เพยีงพอ

ม.5 ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง

แคลนน้ าในฤดูแล้ง
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แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อสร้างแหล่งกัก ก่อสร้างฝายน้ าล้น 723,900 723,900 สามารถกักเก็บน้ า มีแหล่งน้ าเพื่อ กองช่าง

ล าหว้ยค้อ เก็บน้ าส าหรับการ กวา้ง 16  ม. ได้มากขึ้น ส าหรับการเกษตร

บา้นเพด็น้อย ม.6 เกษตรและปอ้งกัน สันฝายสูง 1.50 ม. และมีน้ าใช้เพยีงพอ

ปญัหาการขาด ในฤดูแล้ง

แคลนน้ าในฤดูแล้ง
17 ขุดลอกคลองบา้น 1. เพื่อใหแ้หล่งน้ า ขุดลอกขนาดกวา้ง 967,800     967,800       สามารถกักเก็บน้ า 1. แหล่งน้ ากักเก็บ กองช่าง

ฝาผนัง ม.1 สามารถกักเก็บน้ า 9 ม. ยาว 1,000 ม. ได้มากขึ้น น้ าได้มากขึ้น
ได้มากขึ้น ขุดลึกเฉล่ีย 3 ม. 2. ไม่ประสบ
2. เพื่อปอ้งกันการ ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู ขาดแคลนน้ าใน
แล้ง ฤดูแล้ง

รวม 17   -  - 26,019,800  26,019,800   3,316,500    5,837,580      -  -  -
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 10,000       ส านักปลัด

จ านวน  5  ตัว กองคลัง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 30,000       ส านักปลัด

จ านวน  5  ตัว กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000 22,000 ส านักปลัด

จ านวน  8 ตู้ กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บชูา 8,500 ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเด้ียม 30,000       ส านักปลัด

จ านวน 2 ตัว

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทศัน์ แอล อีดี (LED TV) 9,500         กองคลัง

และเผยแพร่ แบบ Smart TV

ขนาด  32  นิ้ว

จ านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ 6,500 ส านักปลัด

งานครัว จ านวน  1  ตู้

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000 ส านักปลัด

งานครัว จ านวน  1  เคร่ือง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 32,000 32,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส านักปลัด

จ านวน  4 เคร่ือง

10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับ 30,000       กองคลัง

คอมพวิเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ 2

จ านวน  1  เคร่ือง

11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 17,000 17,000 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ งานส านักงาน กองคลัง

จ านวน  2  เคร่ือง

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 2,600 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 2,800 1,400 ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์ กองคลัง

(Smart Card Reader)   
จ านวน  6  เคร่ือง

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 12,900 4,300 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ ติดต้ังถังหมึกพมิพ์ กองคลัง
(Ink Tank Printer)
จ านวน  4  เคร่ือง

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ 3,800 กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธกิารใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย

16 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ 15,000 ส านักปลัด
ภายใน จ านวน  1  เคร่ือง

17 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทศัน์ แอล อีดี (LED TV) 9,500         กองการศึกษาฯ
และเผยแพร่ แบบ Smart TV

ขนาด  32  นิ้ว
จ านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 28,000       กองการศึกษาฯ

แยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บทีี่ยู
จ านวน 1 เคร่ือง

19 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 700 กองการศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จ านวน  1  เคร่ือง

20 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 6,000         กองช่าง
จ านวน  3  ตัว

21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 700 กองช่าง
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จ านวน  1  เคร่ือง

22 อุตสาหกรรมและการ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 85,000 102,000     กองช่าง
การโยธา จ านวน  11  เคร่ือง

23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 102,000 170,000     กองช่า
จ านวน  16  เคร่ือง กองการศึกษฯ

รวม 23  -  -  -  - 6,600         461,700     349,900      -
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ส่วนที ่4 

การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผน  พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(๕) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(๘) แผนงาน 5 คะแนน 
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(๑0) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน 
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คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที ่12 5 คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน 
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
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ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (๓) ก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมลูต่างๆ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

- แบบการก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวมการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 
    ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก
มากขึ้น 
   ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
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  ๔. 2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลที่ก าหนดไว้ 
    ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง ใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีแต่ละปีให้มีความเหมาะสม 
    3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นและตรงตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาวางแผนตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
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