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สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

                          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
                     ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกอบด้วย  
         หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
        หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
      หมู่ที ่3 บ้านหนองตะไก้  
      หมูท่ี่ 4 บ้านประชานิมิตร 
      หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
      หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 
       หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
      หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
      หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วาร ี
      หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 
      หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 
      หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
 

                          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
                             ตำบลหนองตะไก้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบค่อนข้างลาดเอียง และมีคลองน้ำไหล
ผ่านทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่ ทางด้านทิศใต้มีลักษณะของดินเป็นดินแดง แต่ทางด้านทิศเหนือมีลักษณะ                      
ของดินเป็นดินแดงปนสีดำ ซึ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่เป็นอย่างยิ่ง  
 

                  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                                         ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
                            ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ
แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  หรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทกุปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  รอ้นจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป     

   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม                      
แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย                      
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม    
                            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว ๑ – ๒ สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่ม                         
มีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมติ่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา    
                         1.4 ลักษณะของดิน  
                             ดิน  มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ข้าว และพืชผักผลไม้ 
 

                        1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
            คลองดินดำ   เป็นคลองสายหลักที่มีความสำคัญทางการเกษตร ไหลผ่านทางทิศเหนือ
ของตำบลหนองตะไก้ อีกท้ังในบางช่วงของลำคลองมีความร่มรื่นมาก สามารถเป็นสถานที่เล่นน้ำและพักผ่อนได ้
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           1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
                                 เป็นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด 
 

                      2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
                  2.1 เขตการปกครอง 

  อำเภอหนองบุญมาก  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอ                        
หนองบุนนาก  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 83                   
ลงวันที่  25 พฤษภาคม  2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย์  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก           
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2544  ดำเนินการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
หลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ท่านได้มีจิตศรัทธาและตั้ งใจที่ จะบริจาคเงินให้ก่อสร้าง เป็น เงินงบประมาณ         
13,793,000 บาท  (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ 
และหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ได้บริจาคเงินในการก่อสร้างเองทั้งสิ้น โดยทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติ
กรมการปกครอง เป็นอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสีแดง ซึ่งจะเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรก
ของประเทศไทย ที่ก่อสร้างโดยพระบริจาคเงินเป็นอาคารหลังแรก ที่เป็นอาคารทรงไทยสวยเด่นเป็นสง่าที่สุด                       
ในประเทศไทย เพ่ือให้มีความหมายในทางที่เป็นสิริมงคลตามความต้องการของราษฎรและหลวงพ่อคูณ 
เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมควร
เปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบุนนาก เป็น อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                             
พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑9 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓9  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑3  ตอนที่ ๙ ง. ลงวันที่ 30  มกราคม พ.ศ. ๒๕39   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่
เลขที่ 57  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองตะไก้  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ                 
อำเภอหนองบุญมาก  และอยู่ห่างจากอำเภอหนองบุญมากประมาณ ๘ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5๙.๔๘ 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  37,194  ไร่ 
   ชุมชนหนองตะไก้  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการย้ายถิ่นเข้ามาจับจองพ้ืนที่ทำกิน
โดยคนต่างจังหวัดและต่างพ้ืนที่ ชื่อหนองตะไก้มีประวัติความเป็นมาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า ต้นตะไก้                       
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของพ้ืนที่แห่งนี้  อีกนัยหนึ่งจากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาว่า แต่เดิมบริเวณริมหนองน้ำ             
ของหมูบ่้านมตี้นตะไก้ขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่ ชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่า บ้านหนองตะไก ้
  อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ตำบลหนองหัวแรต   อำเภอหนองบุญมาก   
   ทิศใต้  ติดต่อกับ     ตำบลมาบตะโกเอน  อำเภอครบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ตำบลหนองบุนนาก  อำเภอหนองบุญมาก 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตำบลหนองไม้ไผ่     อำเภอหนองบุญมาก 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 

   หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
   หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้  
   หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร 
   หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม 
   หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ 
   หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
   หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข 
   หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 
   หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ 
   หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น 
   หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา 
 

        2.2 การเลือกตั้ง 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบล ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ๑ เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาออกเป็น 1๒ เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะไก้) 
เขตเลือกตั้งที่ 2  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตะไก้) 
เขตเลือกตั้งที่ 3  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 3 บ้านหนองตะไก้) 
เขตเลือกตั้งที่ 4  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 4 บ้านประชานิมิตร) 
เขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 5 บ้านยอกขาม) 
เขตเลือกตั้งที่ 6  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 6 บ้านมิตรสัมพันธ์) 
เขตเลือกตั้งที่ 7  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 7 บ้านแสงทอง) 
เขตเลือกตั้งที ่8  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 8 บ้านเสริมสุข) 
เขตเลือกตั้งที่ 9  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 9 บ้านสวรรค์วารี) 
เขตเลือกตั้งที่ 10  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 10 บ้านพูนทรพัย์) 
เขตเลือกตั้งที่ 11  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 11 บ้านไทยอยู่เย็น) 
เขตเลือกตัง้ที่ 12  จำนวนสมาชิก  1  คน  (หมู่ท่ี 12 บ้านภูมิพัฒนา) 
 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
    - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 6,721 คน 
            จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
                               - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 5,124 คน 
                                จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,721 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.24  
                              จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
     - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 6,736 คน 
            จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)     
                                - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5,134 คน    

                                 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,736 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.22 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

ลำดับที่ ชือ่   -  สกุล ตำแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 

นายสุรพงษ์ 
นายนิติเศรษฐ์ 
นายพิศณุ 
นายสุพรรณ   

ดื่มพุทรา 
สงมะเริง 
นิดกระโทก 
เชื้อนนท์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
 

ลำดับที่ ชือ่   -  สกุล ตำแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายพงษ์ศิริ 
นายสิรภพ 
นายสุเมธ 
นางธนพรรณ 
นายธงชัย 
นายสมนึก 
นายรุ้ง 
นายธนเดช 
นางสาวธนพร 
นายนิกร 
นายสุชาติ 
นายอูน 
นางสาวพยุง 
 

ชิดดีนอก 
ดอนกระโทก 
ทิศกลาง 
คูณกลาง 
จำปาโพธิ์ 
ชัยโคตร 
เจือกระโทก 
คงหนองบัว 
คูณกระโทก 
พะยอมใหม่ 
ตรงกลาง 
กรวยสวัสดิ ์
ปีบกระโทก 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
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3. ประชากร 
 

หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวน

ประชากร 
หญิง ชาย 

1 บ้านหนองตะไก ้     185 ครัวเรือน     623 คน   320 คน   303 คน 

2 บ้านหนองตะไก ้     451 ครัวเรือน 1,345 คน   685 คน   660 คน 

3 บ้านหนองตะไก ้     194 ครัวเรือน     623 คน   308 คน   315 คน 

4 บ้านประชานิมติร     309 ครัวเรือน     955 คน   502 คน   453 คน 

5 บ้านยอกขาม     183 ครัวเรือน     523 คน   274 คน   249 คน 

6 บ้านมิตรสัมพันธ์     239 ครัวเรือน     879 คน   463 คน   416 คน 

7 บ้านแสงทอง     295 ครัวเรือน     920 คน   462 คน   458 คน 

8 บ้านเสรมิสุข     273 ครัวเรือน     967 คน   493 คน   474 คน 

9 บ้านสวรรค์วาร ี     101 ครัวเรือน     313 คน   153 คน   160 คน 

10 บ้านพูนทรัพย์     117 ครัวเรือน     376 คน   192 คน   184 คน 

11 บ้านไทยอยู่เย็น     167 ครัวเรือน     561 คน   279 คน   282 คน 

12 บ้านภูมิพฒันา     135 ครัวเรือน     388 คน   188 คน   200 คน 

รวม 2,649 ครัวเรือน 8,473 คน 4,319 คน 4,154 คน 
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ส่วนที่  2 
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  คำแถลงนโยบาย 
ของ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

วันที่ 14 มกราคม 2565 
........................................................ 

 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  
          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  กระผม  นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา  ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ
ไกแ้ละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้ลงวันที่  21 ธันวาคม 2564 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และการประชุมเพ่ือแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย  

  กระผม นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงได้กำหนด
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการ
กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ 
ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพรอ้มที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย  
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหา
กินเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไข                            
และพัฒนาอยู่มาก  
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      ดังนั้นกระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
สมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ
ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระผม       
ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตะไก้ เพ่ือทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และจัดบริการสาธารณะ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาตำบลหนองตะไก้
ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตะไก้ จะดำเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ที่สำคัญ ดังนี้  

                1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                         1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเชิงรุก 
ดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
                         1.2 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
                         1.3 ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา และพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคให้ดีขึ้น ทั้ง
ดำเนินการเองและประสานงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
                         1.4 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง              
                         1.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
สร้างระบบความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
                         1.6 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน จัดหาแหล่งน้ำโดยการ
ขุดสระ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง  
 

                 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการสร้าง
งานสร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข 
                         2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี 
                         2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
                         2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
                         2.5 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เป็นอยูก่ับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
                         2.6 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง        
                         2.7 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กแรกเกิด ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
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                         2.8 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร  
                         2.9 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         2.10 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
                         2.11 ส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่ายในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน เกิดการรวมพลัง                   
เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
 

       3. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
               3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วม

แก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         3.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
                         3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผน
โครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
                         3.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
                         3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 
                         3.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
                         3.7 จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความ
ต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

       4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
                         4.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน         
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพ้ืนฐานทีด่ีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
                         4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ให้คงอยู่สืบไป   
                         4.3 ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชน   
                         4.4 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ              
                         4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง                                                          
                         4.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข                                                                                                                                                          
                         4.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ                                                                
                         4.8 จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่น และอุปกรณ์
การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                
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                         4.9 สนับสนุนการกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งกีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุก
ระดับ        
                          4.10 จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี                                                                            
  
                  5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          5.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออก
กำลังกายอย่างเหมาะสม 
                          5.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกขยะ และดูแลรักษาความสะอาด 
                          5.3 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
                          5.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน
เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกป่าเพ่ิมเติม 
                          5.5 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟ้ืนฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
          5.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
  ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้                   
ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลหนองตะไก้ ด้านหลักๆ ทั้ง 5 ด้าน                     
ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เล็งเห็นว่าการบริหารการพัฒนาตำบลนั้น 
ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
หน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ และบุคลากรทุกท่าน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงาน
ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่
จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา 4 ปี ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้ ให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ กระผมพร้อม
คณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะบริหารงานในองค์กร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้   
     ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
ด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมี
ข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนทำเพ่ือประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้  เราจะนำข้อ
ชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลัง
ความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ       
ที่มีหลากหลายในตำบลของพวกเรา เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพ่ือนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของ
ตำบลหนองตะไก้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบล                     
หนองตะไกเ้ป็นที่ตัง้ ขอขอบคุณครับ 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้
เพ่ือต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อม  มีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ประการสำคัญ คือ การน้อม
นำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้
มากที่สุด และเพ่ิมเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
ดังนี้ 
    

 
 

                           “สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยึดเสียงประชาชนเป็นสำคัญ  ภูมิคุ้มกันชีวิตดีมีสุข อย่างย่ังยืน” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้กำหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาไว้ จำนวน 

10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑)  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 แนวทางการพัฒนา 
          1.1) ประสานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๑.2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร              
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๑.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ                   

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน                   
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ         
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่ายและ

เพ่ือการอนุรักษ ์
3.7) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

สนับสนุนเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                    3.8) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพ่ิมอำนาจการต่อรอง 

 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
           แนวทางการพัฒนา 

4.๑) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม 

4.๒) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
4.3) สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ 

ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
                     4.๔) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

4.๕) ส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนตามศักยภาพและความพร้อม 
                     4.๖) รณรงค์ ป้องกัน การเฝ้าระวังและการดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
           แนวทางการพัฒนา 

5.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
5.2) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย  การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
                     5.๓) ส่งเสรมิ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัยของประชาชน 

 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            แนวทางการพัฒนา 

6.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ และท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย 
 ความสะดวก 
                     6.๒) ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
                     6.3) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาและขยายเขตการให้บริการประปา 
                     6.๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
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๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
           แนวทางการพัฒนา 

๗.๑) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของตำบล      
หนองตะไก้เพ่ิมข้ึน 

๗.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

7.4) รณรงค์ ส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ 
                     7.5) ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาถ่ิน 

7.6) ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน 
 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
          แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.3) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในตำบลหนองตะไก ้
๘.4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ

ประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองตะไก้ 
๘.5) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
8.6) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ     
8.7) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ

ประชาชน 
8.8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
8.9) สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการโดยระบบ PMQA 
 

๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           แนวทางการพัฒนา 

๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
๙.๒) ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กร                  

ที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ                           

โดยสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย                  
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

9.5) ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้                   
มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่ งแวดล้อม                         
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑0.3) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
                     10.4) พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

10.5) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในชุมชน 
10.6) เสริมสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและความรื่นรมย์สองข้างทาง 

 

การวางแผนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 

2565) เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือ
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 342 โครงการ งบประมาณ 
151,738,420 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

4 125,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

37 9,931,360 38 10,113,290 38 10,103,120 38 10,103,120 38 10,103,120 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

17 1,330,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 

53 820,000 53 1,010,000 53 1,010,000 53 950,000 53 950,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
 

115 77,984,900 125 70,962,600 161 105,158,600 106 110,772,400 103 114,079,300 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 

34 1,130,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

27 1,229,000 28 1,243,000 27 1,217,000 28 1,267,000 28 1,467,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

17 830,000 17 770,000 18 1,056,200 18 850,000 18 850,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

18 3,660,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 

รวม 349 114,914,260 363 108,387,890 399 142,833,920 345 148,231,520 342 151,738,420 
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การจัดทำงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) รวมทั้งเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 342 โครงการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 งบประมาณ 49,970,000 บาท 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 27,643,024 บาท สามารถ
นำไปปฏิบัติจริงได้ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 23,060,512.78 บาท และอนุมัติงบประมาณเงินสะสม 
จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ  7,007,000 บาท สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ จำนวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 2,537,000 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

จำนวน
โครงการ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 
งบตามข้อบัญญัติ 

จำนวน
โครงการที่
นำไปปฏิบัติ

จริง 

 
 

งบประมาณ
รายจ่ายจริง 

 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 
งบประมาณ

จ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง     
พระราชดำร ิ

- - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

10 5,361,224 6 4,914,814.78 - - 

3. ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนา 
การเกษตร 
 

1 5,000 - - - - 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 
 

11 16,122,000 10 13,645,220 - - 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

7 365,000 3 44,513 - - 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

7 4,837,800 7 3,778,800 15 8 
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ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 
งบตามข้อบัญญัติ 

จำนวน
โครงการที่
นำไปปฏิบัติ

จริง 

 
 

งบประมาณรายจ่าย
จริง 

 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 
งบประมาณ

จ่ายจริง 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

4 195,000 4 169,852 - - 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี
 

15 555,000 5 482,428 - - 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

6 150,000 4 19,935 - - 

10.ยุทธศาสตร ์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4 52,000 2 4,950 - - 

ค่าใช้จ่าย 
(เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/
ค่าใช้สอย/ค่า
สาธารณูปโภค/
งบกลาง/ค่า
จัดซื้อครภุัณฑ/์
รายจ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ 

- 22,326,976 - 18,412,399.07 - - 

รวม 65 49,970,000 41 41,472,911.85 7,007,000 2,537,000 
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แยกตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบตามข้อบัญญัติ 
จำนวน
โครงการ 

 

เงินสะสม 

นโยบายที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 4,837,800 15 7,007,000 

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

35 22,003,224 - - 

นโยบายที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ีค่าใช้จ่าย (เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่า
สาธารณูปโภค/งบกลาง/ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ/์รายจ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

15 22,881,976 - - 

นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

4 195,000 - - 

นโยบายที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 52,000 - - 

รวม 65 4,9970,000 15 7,007,000 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแยกตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ตั้งงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

 

ผลการเบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
 

เงินสะสม 

นโยบายที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,837,800 3,778,800 1,059,000 2,537,000 

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนา
สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

22,003,224 18,624,482.78 3,378,741.22 - 

นโยบายที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ีค่าใช้จ่าย (เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่า
สาธารณูปโภค/งบกลาง/ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ/์รายจ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

22,881,976 18,894,827.07 3,987,148.93 - 

นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

195,000 169,852 25,148 - 

นโยบายที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

52,000 4,950 47,050 - 

รวม 4,9970,000 41,472,911.85 8,497,088.15 2,537,000 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่นำไปปฏิบัติโดยแยกตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดังนี้ 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
นโยบายที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.    
สาย หน้าบ้านนางดี  ดอกไธสง –  
บ้านนายลุน  ศรีปจัฉิม  หมู่ที่ 11 
บ้านไทยอยู่เย็น 
 

295,000 - - 285,000 10,000 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นายมงคล  เหล็กทอง – บ้านหมอยิ้ม   
หมู่ที่  1 บ้านหนองตะไก้ 
 

929,000 - - 735,000 194,000 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  
บ้านายหุน – ถนน หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 2   
บ้านหนองตะไก ้
 

908,000 - 117,000 720,000 71,000 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  
บ้านผู้ช่วยเจียม – ถนน หมู่ที่ 7   
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก ้
 

736,000 - 160,800 569,000 6,200 

5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต (Asphalt Concrete)  
สายบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง - 
บ้านนายมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ 1 
บ้านหนองตะไก ้
 

1,279,000 - 353,700 780,000 145,300 

6. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก ้
 

351,000 - - 350,000 1,000 

7. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ 

 

170,000 169,800 - 339,800 - 

 

รวม 7 โครงการ 
 

 

4,668,000 
 

169,800 
 

631,500 
 

3,778,800 
 

427,500 
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นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

ในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) 
 

1,188,495 - - 996,450 192,045 

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

ในการบริหารสถานศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

392,700 - - 391,000 1,700 

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

ในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก้) 
 

261,030 - - 150,290 110,740 

4. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก้ และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้น 

หนองตะไก้ และโรงเรียน 

บ้านยอกขาม 
 

1,371,999 - - 1,297,024.78 74,974.22 

5. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านยอกขาม  
(เงินอุดหนุน) 
 

289,800 - - 261,450 28,350 

6. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก ้ 
(เงินอุดหนุน) 
 

1,747,200 80,000 - 1,818,600 8,600 

7. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 - - 300 9,700 

8. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนตำบล 

หนองตะไก ้
 

80,000 - - 29,860 50,140 

9. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
 

40,000 - - 40,000 - 
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ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

10. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก ้
 

80,000 - - 51,725 28,275 

11. โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้พกิารตำบลหนองตะไก ้
 

20,000 10,000 - 28,635 1,365 

12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

12,500,000 - - 10,654,100 1,845,900 

13. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

3,000,000 - - 2,495,600 504,400 

14. เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์
 

132,000 - - 95,000 37,000 

15. โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานสวสัดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 
 

50,000 - - 50,000 - 

16. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

200,000 - - 200,000 - 

17. โครงการสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ 

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี
 

10,000 - - 4,113 5,887 

18. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
 

40,000 - 15,000 350 24,650 

19. โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ 

สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัติยราชนาร ี
 

50,000 - - 40,050 9,950 

 
 
 



ร  

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 

 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

20. โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 
 

5,000 - - 3,081 1,919 

21. โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์
 

5,000 - - 3,834 1,166 

22. โครงการรณรงค์อบรมสร้าง
ความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะในชุมชน 
 

15,000 - - 300 14,700 

23. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย
แก่ประชาชน 

15,000 - - 12,720 2,280 

 

รวม  23 โครงการ 
 

 

21,503,224 
 

90,000 
 

15,000 
 

18,624,482.78 
 

2,953,741.22 
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นโยบายที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการบริหารจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

400,000 - 147,000 252,581 419 

2. โครงการอบรมคณะ
กรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจำหน่วย
การเลือกตั้งสมาชิก              
สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล         
หนองตะไก ้

50,000 - 28,000 20,775 1,225 

3. โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ค่าจ้างที่ปรึกษา) 

25,000 - - 20,000 5,000 

4. จดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)      
อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565                 
(เงินอุดหนุน) 

20,000 - - 20,000 - 

5. ฝึกอบรมและศึกษา           
ดูงานเพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

80,000 110,000 20,000 169,072 928 
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ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

6. ค่าใช้จ่าย (เงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ 
ค่าสาธารณูปโภค/งบ
กลาง/ 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์/
รายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
 

22,326,976 - - 18,412,399.07 3,914,576.93 

 

รวม 6 โครงการ 
 

 

22,901,976 
 

110,000 
 

195,000 
 

18,894,827.07 
 

3,922,148.93 

 
นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

5,000 - - 300 4,700 

2. โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาตำบล 
 

80,000 30,000 - 108,608 1,392 

3. โครงการจดัส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

30,000 20,000 - 39,850 10,150 

4. โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและวันสำคัญ
ของชาติ 
 

30,000 - - 21,094 8,906 

 

รวม 4 โครงการ 
 

 

145,000 
 

50,000 
 

- 
 

169,852 
 

25,148 
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นโยบายที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท 

 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

 

โอนลด 
(บาท) 

 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการรักษ์น้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

20,000 - 15,000 4,600 400 

2. โครงการจดัการขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

20,000 - - 350 19,650 

 

รวม 2 โครงการ 
 

 

40,000 
 

- 
 

15,000 
 

4,950 
 

20,050 
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รายละเอียดโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายโอ่งแดง –  
ไร่นายช่วย  
หวังรวมกลาง  
หมู่ที่ 1  
บ้านหนองตะไก ้
 

 482,000 409,000 
 

13 มิ.ย.65 60 409,000 

2. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานาย 
สมส่วน สีกะสัง 
หมู่ที่ 2  
บ้านหนองตะไก ้
 

 137,000 105,000 
 

22 ก.ค. 65 60 105,000  

3. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไร่นายสุพจน์ 
ตระการเกียรติ –  
ไร่นายวัน กลั่นมา  
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองตะไก ้
 

473,000   370,000 22 ก.ค. 65 60 370,000 

4. ปรับปรุงถนนดิน 
สายไร่นายเหลือ - 
ไร่นางศรีนวล  
หวังรวมกลาง  
หมู่ที่ 8  
บ้านเสรมิสุข 
 

496,000 492,000 18 พ.ค. 65 60 492,000 
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ที ่ โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

5. ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก 
สายไร่นายบญุเอื้อ 
พะยอมใหม่ –  
ไร่นายธรีวุฒิ  
สนิทบุญ หมู่ที่ 9  
บ้านสวรรค์วาร ี
 

 261,000 260,000 
 

30 พ.ค. 65 60 260,000 

6. ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก 
สายโรงไก่ - เขต
ติดต่อ อบต. 
หนองบุนนาก  
หมู่ที่ 10  
บ้านพูนทรัพย์ 
 

 485,000 371,000 
 

20 ก.ค. 65 60 364,504                    
(หักค่าปรับ 

จำนวน 7 วัน ๆ ละ     
928 บาท                           
เป็นเงิน                     

6,496 บาท  

7. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายแผน  
สดกลาง - เลียบ
คลองสวายสอ  
หมู่ที่ 11     
บ้านไทยอยู่เย็น 
 

381,000   300,000 19 ก.ค. 65 60 300,000                           

8. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายแยกนา 
นายผล สงสุระ - 
นานายวัน กลั่นมา  
หมู่ที่ 12  
บ้านภูมิพัฒนา 
 

233,000 230,000 30 พ.ค. 65 60 230,000 

9. ก่อสร้างถนน 
คสล. สายสี่แยก
บ้านนายเจรญิ
ทิพย์ อินทร์บำรุง 
- บ้านนางศาคร 
พุทธจง หมู่ที่ 6  
บ้านมิตรสัมพันธ์ 
 

261,000 194,000 16 ก.ย. 65 90 - 
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ที ่ โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร่
นายสุพิศ คูนอก - 
คลองลุงไซร์       
หมู่ที่ 4              
บ้านประชานิมติร 

 

925,000 - 
 

- - - 

11. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร่
นายชูเกียรติ     
อินจันทร์ - สาม
แยกไร่นายแผน 
สดกลาง หมู่ที่ 5 
บ้านยอกขาม 

 

 549,000 - 
 

- - - 

12. ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร่
นายยา วรบุตร - 
ไร่นายบญุเลี้ยง 
อ่อนทองหลาง  
หมู่ที่ 6       
บ้านมิตรสัมพันธ์ 

 

770,000   -  - - - 

13. ปรับปรุงถนนดิน 
สายไร่นางจำลอง 
สุทธิสวัสดิ์กุล –  
ไร่นายสมาน นาดี 
หมู่ที่ 7  
บ้านแสงทอง 

 

750,000   -  - - - 
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ที ่ โครงการ 
งบจ่ายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

14. ซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete)  
ถนนสาย 2141 -  
บ้านนายสุชาติ 
สิงขรรักษ์        
หมู่ที่ 10  
บ้านพูนทรัพย์ 
 

309,000 - 
 

- - - 

15. ซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) สายไร่
นายสุพจน์ คิดการ 
- ไร่นางบุญมา 
ฝีมือสาร หมู่ที่ 4 
บ้านประชานิมติร 
 

 495,000 - 
 

- - - 

 

รวม  15  โครงการ 
 

7,007,000 
 

2,731,000 
 

- 
 

- 
 

2,537,000 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 99,856,830.66      89,337,604.60      

ลูกหนีก้ารค้า 5 36,300.00            40,965.00            

ลูกหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 6 136,052.76           1,573.50              

ลูกหนีอ่ื้นระยะส้ัน 7 73,121.00            71,304.91            

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 8 144,300.00           362,380.00           

วัสดุคงเหลือ 9 303,741.80           192,431.00           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10 4,347.19              6,750.78              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 100,554,693.41 90,013,009.79   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 11 73,318.00            97,618.00            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 8,107,652.58        8,405,968.75        

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 13 13,838,008.23      14,711,441.69      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,018,978.81   23,215,028.44   

รวมสินทรัพย์ 122,573,672.22 113,228,038.23 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 14 72,000.00            -                      

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 15 -                      34,609.00            

เจ้าหนีอ่ื้นระยะส้ัน 14 215,714.63           78,046.87            

เงินรับฝากระยะส้ัน 16 198,275.80           207,842.80           

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 17 582.00                 180.00                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 486,572.43       320,678.67       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว 18 1,943,429.73        1,843,142.71        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,943,429.73    1,843,142.71    

รวมหน้ีสิน 2,430,002.16    2,163,821.38    

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 20 120,143,670.06     111,064,216.85     

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 120,143,670.06 111,064,216.85 

รวมหน้ีส้ินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 122,573,672.22 113,228,038.23 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

รายได้

รายได้ภาษีจัดสรร 21 24,781,449.31        22,863,004.55        

รายได้จากการอุดหนนุจากหนว่ยงานภาครัฐ 22 27,704,744.00        28,200,904.67        

รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต23 819,751.46             978,819.43             

รายได้จากการอุดหนนุอ่ืนและบริจาค 24 26,700.20              -                        

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหนว่ยงานภายใต้สังกัด 25 1,587,228.43          1,617,421.76          

รายได้อ่ืน 26 364,209.05             394,423.65             

55,284,082.45    54,054,574.06    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27 14,454,965.00        15,617,372.50        

ค่าตอบแทน 28 576,111.50             144,100.00             

ค่าใช้สอย 29 4,997,187.34          5,981,792.34          

ค่าวัสดุ 30 1,780,390.20          925,228.05             

ค่าสาธารณูปโภค 31 298,575.68             256,935.27             

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 32 723,004.74             777,681.01             

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจัดหนา่ย 33 4,637,913.63          3,992,279.76          

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนนุจากหนว่ยงานภาครัฐ 34 3,242,705.10          2,738,019.54          

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนนุอ่ืนและบริจาค 35 15,174,858.84        14,625,261.34        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 36 377,838.15             338,674.79             

46,263,550.18    45,397,344.60    

9,020,532.27 8,657,229.46รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565
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รวมค่าใช้จ่าย
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