


แบบ ผ. 01

จํานวน
โครงการ

     งบประมาณ  
         (บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

1) ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

   2.1 แผนงานการศึกษา 1 30,000           1 30,000           1 30,000               1 30,000           1 30,000           5 150,000           

รวม 1 30,000          1 30,000          1 30,000              1 30,000          1       30,000          5 150,000           

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ป 2570ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 รวม 5 ป
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แบบ ผ. 01

จํานวน
โครงการ

     งบประมาณ  
         (บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000           1 30,000           1 30,000               1 30,000           1 30,000           5 150,000           

รวม 1 30,000          1 30,000          1 30,000              1 30,000          1       30,000          5 150,000           

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 75,600           2 75,600           2 75,600               2 75,600           2 75,600           10       378,000           

รวม 2 75,600          2 75,600          2 75,600              2 75,600          2 75,600          10 378,000           

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 90,000           2 90,000           2 90,000               2 90,000           2 90,000           10 450,000           

รวม 2 90,000          2 90,000          2 90,000              2 90,000          2       90,000          10 450,000           

ป 2570 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

-113-
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แบบ ผ. 01

จํานวน
โครงการ

     งบประมาณ  
         (บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

จํานวน
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

8) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 360,000         2 360,000         2 360,000            2 360,000        2 360,000        10 1,800,000         

    8.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 100,000         1 100,000         1 100,000            1 100,000        1 100,000        5 500,000           

รวม 3 460,000        3 460,000        3 460,000            3 460,000        3       460,000        15 2,300,000        

9) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

    9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 320,000         2 320,000         2 320,000            2 320,000        2 320,000        10 1,600,000         

รวม 2 320,000        2 320,000        2 320,000            2 320,000        2 320,000        10      1,600,000        

10) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมทั้งสิ้น 11 1,005,600      11 1,005,600      11 1,005,600         11 1,005,600     11 1,005,600     55 5,028,000        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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แบบ ผ. 02

          2.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              1 โครงการ   -   - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   -   -   -

 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

เด็กไดรับการ
สงเสริมการ
เรียนรูทาง
การศึกษาที่
เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษาฯ

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

    หนวยงาน   
  รับผิดชอบหลัก

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

30,000 30,000 30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ประถมศึกษา

เพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
การศึกษาใหแกเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง/ป 30,000 30,000

     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

          4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              1 โครงการ   -   - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   -   -   -

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

    หนวยงาน   
  รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ที่
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค
     ตัวชี้วัด     

(KPI)

 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

ผูนําชุมชน 
ประชาชน 
ผูปกครอง เด็ก  
และเยาวชน      
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองตะไกไดรับ
ความรูและพิษภัย
เกี่ยวกับยาเสพ
ติดทุกชนิด

สํานักปลัด๑ โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อใหผูนําชุมชน 
ประชาชน เด็กและเยาวชน
 มีความรูความเขาใจถึง
ปญหาและพิษภัยของยา
เสพติด เขาใจบทบาทและ
หนาที่ของตนเองในการ
ปองกันปญหายาเสพติด

ผูนําชุมชน ประชาชน
ผูปกครอง เด็กและ
เยาวชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              2 โครงการ   -   - 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600   -   -   -

๒ ปรับปรุงหลังคาที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองตะไก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๑ หลังฝนถนนดี เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนที่ชํารุด
ซึ่งเกิดจากอุทกภัย  
ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไก

50,000 50,000 50,000

 ปรับปรุงหลังคา
ที่ทําการองคการ
บริหารสวน
ตําบลหนองตะไก
 จํานวน 1 หลัง

หลังคาที่ทําการ
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
ตะไก มี
โครงสรางที่
แข็งแรงยิ่งขึ้น

กองชาง

50,000 50,000  ถนนที่ชํารุดซึ่ง
เกิดจากอุทักภัย
ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของ
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
ตะไก

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

25,60025,600เพื่อปรับปรุงหลังคาที่
ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไก
 ที่ชํารุดใหมีสภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงหลังคาที่ทํา
การองคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะ
ไก(ตามแบบที่ อบต.
 กําหนด)

25,600 25,600 25,600
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค

           7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              2 โครงการ   -   - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000   -   -   -

40,000 40,000 40,000 40,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

50,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

เยาวชน 
ประชาชนใน
พื้นที่ไดเลนกีฬา 
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
และหางไกล     
ยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯเยาวชน 
ประชาชนใน
พื้นที่ไดเลนกีฬา 
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
และหางไกล     
ยาเสพติด

๒ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาวันทองถิ่นไทย

เพื่อสงเสริมเยาวชน 
ประชาชน ไดเลนกีฬา
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

จํานวน 1 ครั้ง/ป 40,000

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

   ผลที่คาดวา  
 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา        
 วันทองถิ่นไทย

เพื่อสงเสริมเยาวชน 
ประชาชน ไดเลนกีฬา
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

จํานวน 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

      เปาหมาย      
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

          8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ฐานภาษีมีความ
ครอบคลุกมาก
ยิ่งขึ้น และลด
การกักตุนที่ดิน
เพื่อการเก็งกําไร
และผลักดันใหมี
การใชประโยชน
ในที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดเก็บภาษีไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองคลัง๑ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000)   
และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
(LTAXGIS)

เพื่อรวบรวมขอมูลในดาน
งานจัดเก็บรายไดและได
ขอมูลแผนที่แมบทที่พรอม
นําไปพัฒนางานจัดเก็บ
รายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไก

ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
 (LTAX3000) และ
โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAXGIS)
 ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไก

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

          8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม                       2  โครงการ   -   - 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000   -   -   -

๒ โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ    
การเสียภาษี

เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนและผูมีหนาที่
เสียภาษีมีความรูความ
เขาใจในเรื่องภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง และ
ภาษีปาย

จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ        
 การชําระภาษี         
 จํานวน 13 ปาย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ประชาชนและผู
มีหนาที่เสียภาษี
มีความรูความ
เขาใจในเรื่อง
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง และ
ภาษีปาย

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง และภาษีปาย

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

          8.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม                       1   โครงการ   -   - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   -   -   -

๑ โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
และเปนการเสริม
ประสบการณ ความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จํานวน ๑ ครั้ง /ป 100,000 การปฏิบัติงาน
ของ อบต.มี
ความสะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพ

สํานักปลัด100,000 100,000 100,000 100,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ
 70

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   ผลที่คาดวา  
 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิด
สาธารณภัย

 ประชาชน
ผูประสบภัยใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองตะไก 
ไดรับการ
สงเคราะห
ชวยเหลืออยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    ๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

         ๙.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไกสามารถให
การสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยให

สามารถดํารงชีวิตไดในกรณี
ที่ประสบปญหาภัยพิบัติได

อยางรวดเร็วตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนผูประสบภัย
ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองตะไก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 องคการบริหารสวน

ตําบลหนองตะไก

สามารถใหการ

สงเคราะหชวยเหลือ

ประชาชน

ผูประสบภัยให

สามารถดํารงชีวิตได

ในกรณีที่ประสบ

ปญหาภัยพิบัติได

อยางรวดเร็วตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม                      2  โครงการ   -   - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000   -   -   -

1. เพื่อใหชุมชนมีความ

ตระหนักและเขามามีสวนรวม

กระจายในทุกพื้นที่ เพื่อเปน

แกนนําและกําลังหลักในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มากยิ่งขึ้น                         

2. เพื่อใหผูที่รับการฝกอบรมมี

ความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณภัย

รูปแบบตางๆ และสามารถ

ชวยเหลือในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม                  

 3. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาท

หนาที่ของการเปนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

220,000 220,000โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

๒ ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลหนองตะไก 
จํานวน 30 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    ๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

         ๙.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

220,000

โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

220,000  อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)
 มีศักยภาพใน
การชวยเหลือ
ผูประสบภัยได
อยางรวดเร็ว 
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ

1. ชุมชนมีความ

ตระหนักและเขามามี

สวนรวมกระจายในทุก

พื้นที่เพื่อเปนแกนนํา

และกําลังหลักในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารรภัยมากยิ่งขึ้น      

 2. อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

 (อปพร.) มีความรู 

ความเขาใจในบทบาท

หนาที่และการปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

สํานักปลัด220,000
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อติดตั้งเครื่องเสียงหอง
ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไก จํานวน
 1 ชุด/ป

206,150       206,150        206,150        206,150        206,150        สํานักปลัด

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาด
เครื่องยนต 3 แรงมา แผน
บังคับโซยาว 12 นิ้ว จํานวน
 1 เครื่อง/ป

30,000         30,000          30,000          30,000          30,000          สํานักปลัด

๓ แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 150,000       150,000        150,000        150,000        150,000        กองสาธารณสุขฯ

หรือการแพทย สะพายไหลที่ใชในงาน

สาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง/ป 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

หมวด
         เปาหมาย       
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน ประเภท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อปมบาดาล 2HP 
380V 14 ใบพัด ทอสงน้ํา  
ไมเกิน ๒ นิ้ว พรอมอุปกรณ
จํานวน 3 เครื่อง/ป

90,000         90,000          90,000          90,000          90,000            สํานักปลัด    
(กิจการประปา)

๕ แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อจัดซื้อสวานไรสาย (แบบ
กระแทก) ขนาด 18 โวลต 
พรอมแบตเตอรี่ จํานวน 1 

เครื่อง/ป

9,800           9,800            9,800            9,800            9,800            สํานักงานปลัด 
(กิจการประปา)

๖ แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อจัดซื้อหินเจียรไรสาย ขนาด
 18 โวลต พรอมแบตเตอรี่ 
จํานวน 1 เครื่อง/ป

13,500         13,500          13,500          13,500          13,500          สํานักงานปลัด 
(กิจการประปา)

499,450    499,450    499,450    499,450    499,450    

         เปาหมาย       
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

งบประมาณ

หมวด

บัญชีครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน ประเภท
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