
 
 

 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565) 
******************************************* 

 

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 

ดังน้ัน เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หนองตะไก จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หนองตะไก ดังน้ี 

 

ก. วิสัยทัศน ของอบต.หนองตะไก 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ไดกําหนดวิสัยทัศน ( Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน

จุดหมายและปรารถนา คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลหนองตะไกเปนตําบลท่ีมีประชาชนพัก

อาศัยอยูหนาแนน และคาดการณวา ในอนาคตตองเปนชุมชนท่ีสงบสุขนาอยูอาศัย ประชาชนมีความเอ้ืออาทรตอกัน มีรายได

เพียงพอตอการดําเนินชีวิต พรอมกับมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต

ดังน้ี 

“สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนําหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยดึเสียงประชาชนเป็นสําคญั ภูมคุ้ิมกนัชีวติดมีสุีข อย่างยัง่ยืน ” 

 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองตะไก 

  1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสรางชลประทาน ฝาย ทํานบ 
ขุดสระ และการขุดลอก แหลงนํ้าตางๆรวมไปถึง การพัฒนาลุมนํ้า 

  2. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ และ เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

3. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 
5. สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 
6. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 
7. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของชุมชน 

                        8. สรางชุมชนความเขมแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 
 

 



 

 

                        9. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการท่ีดี สงเสริม พัฒนาทักษะ ศักยภาพของ 
บุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
                      10. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคีในชุมชน และหางไกลยาเสพติด 
                      11. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 
ดําเนินโครงการตางๆท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลหนองตะไก 
 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หนองตะไก   ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
    2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
    3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
    4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
    5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
    6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
    9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                         10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ง. การวางแผน 

                  อบต.หนองตะไก ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ          

ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 

เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป 

ตอไป   อบต.หนองตะไก  ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 5 

ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสานตอ

แนวทางพระราชดําร ิ
4 125,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา 
37 9,931,360.00 38 10,113,290.00 38 10,103,120.00 38 10,103,120.00 38 10,103,120.0  

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร 
17 1,330,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม 
27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.0  

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข 
53 820,000.00 53 1,010,000.00 53 1,010,000.00 53 950,000.00 53 950,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
116 78,142,900.00 126 71,120,600.00 163 105,727,600.00 109 114,354,400.00 83 104,099,500.0  

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

34 1,130,000.00 33 1,110,000.00 33 1,110,000.00 33 1,110,000.00 33 1,110,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง 

ที่ด ี

27 1,229,000.00 28 1,243,000.00 27 1,217,000.00 28 1,267,000.00 28 1,467,00  

ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

17 830,000.00 17 770,000.00 18 1,056,200.00 18 850,000.00 18 850,00  

ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

18 3,660,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,00  

รวม 350 115,072,260.00 364 108,545,890.00 401 143,402,920.00 348 151,813,520.00 322 141,758,62  

 



             

      จ. การจัดทํางบประมาณ 

               ผูบริหารอบต.หนองตะไก  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป 2565 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 61 โครงการ  งบประมาณ  25,595,999 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ - - 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 7 3,483,999.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 1 5,000.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 10 16,102,000.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 6 350,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7 4,668,000.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 4 145,000.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 15 645,000.00 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7 160,000.00 

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 37,000.00 

รวม 61 25,595,999.00 

 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองตะไก มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคลด ละ 

เลิกการเผาตอซังขาว/ออย

และขยะมูลฝอย 

2,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

สงเสริมใหความรูแก

ประชาชนใหรูเทาทันภาวะ

โลกรอน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

2.  

ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สองขางทาง 
10,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อใหตําบลหนองตะไกมี

ภูมิทัศนสองขางทางที่

ร่ืนรมย 

จํานวน 2 คร้ัง/ป 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

3.  

ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการรักษน้ํา รักปา 

รักษาแผนดิน 
5,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สงเสริมการปลูกตนไมเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด

ภาวะโลกรอน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

4.  

ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชน 
20,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในพื้นที่อยางถูกตอง

เปนระบบและคุมคา 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

5.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการประชุมผูปกครอง 5,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อชี้แจงแนวทางในการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

จํานวน 2 คร้ัง/ป 

6.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมการศึกษา

เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก 
30,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหความสําคัญแกเด็กซ่ึง

เปนกําลังในการพัฒนา

ประเทศในอนาคต 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการคณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

หนองตะไก 

30,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

8.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

10,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง

การศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

9.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองตะไก และเด็ก

นักเรียนโรงเรียนบาน

หนองตะไกและโรงเรียน

บานยอกขาม 

1,371,999.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดด่ืมนม

ที่มีประโยชนและมีคุณคา

ทางโภชนาการ 

นักเรียน ศพด.อบต.หนองตะไก/

โรงเรียนบานหนองตะไก/โรงเรียน

บานยอกขาม 

10.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานยอกขาม 
289,800.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบานยอกขาม 

จํานวน 53 คน 

11.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหนองตะไก 
1,747,200.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบานหนองตะไก 

จํานวน 436 คน 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

12.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

เกษตร 

โครงการหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อสงเสริมแนวทางตาม

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน 12 หมูบาน 

13.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนและกลมอาชีพ 
40,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหประชาชน กลม

อาชีพมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
จํานวน 1 รุน/ป 

14.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชนตําบล

หนองตะไก 

80,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชนตําบล

หนองตะไก 

จํานวน 1 รุน/ป 

15.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานสภาเด็กและ

เยาวชนระดับตําบลหนอง

ตะไก 

10,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและทํากิจกรรม

เพื่อสังคม 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

16.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุตําบลหนอง

ตะไก 

80,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อทัศนศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนประสบการณ

ระหวางกัน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

17. 
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูพิการตําบลหนองตะ

ไก 

20,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อสงเสริมการรวมกลม

และแลกเปล่ียน

ประสบการณระหวางกัน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

18.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานสวัสดิการชุมชน 

(ออมวันละบาท) 

50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสงเสริมใหทํากิจกรรม

สวัสดิการชุมชนรวมกัน 
จํานวน 12 หมูบาน 

19.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่

200,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพในพื้นที่ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานครอบคลุม

และทั่วถึง 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

20.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 12,500,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มี

ฐานะยากจนเดือดรอน

หรือไมมีผูอุปการะเล้ียงดู 

จํานวน 12 หมูบาน 

21.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อชวยเหลือคนพิการที่มี

ฐานะยากจนเดือดรอน

หรือไมมีผูอุปการะเล้ียงดู 

จํานวน 12 หมูบาน 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

22.  
ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 

สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อสงเคราะหผูติดเชื้อ

ผูปวยเอดส 
จํานวน 12 หมูบาน 

23.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 
40,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 
จํานวน 2 คร้ัง/ป 

24.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการอาหารปลอดภัย

และตลาดสดนาซ้ือและ

การคุมครองผูบริโภค 

5,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 คร้ัง/ป 

25.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคระบาด/

โรคติดตอ/โรคไมติดตอ 

5,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี

สุขภาพที่แข็งแรงและ

ปลอดภัยจากโรค 

จํานวน 2 คร้ัง/ป 

26.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

50,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

27.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

10,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 
จํานวน 2 คร้ัง/ป 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

28.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข จํานวน 12 

หมูบาน ๆ ละ 20,000 

บาท 

240,000.00 

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย 

เพื่อขับเคล่ือนโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขในกิจกรรม

ตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุขของ

ประชาชน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

29.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทคอนกรีต (Asphalt 

Concrete) สายบานนาง

เนาวรัตน ทูลกลาง - บาน

นายมงคล เหล็กทอง หมูที่ 

1 บานหนองตะไก  

1,279,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทางสัญจรไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทางรวม 420 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 2,600 ตร.

ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไกกําหนด) 

30.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายบานนายมงคล 

เหล็กทอง - บานหมอยิ้ม 

หมูที่ 1 บานหนองตะไก 

929,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทางสัญจรไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทางรวม 300 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 1,500 ตร.

ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบที่ อบต.

หนองตะไกกําหนด) 

31.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานผูชวยเจียม - 

ถนน หมูที่ 7 หมูที่ 2 บาน

หนองตะไก 

736,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทางสัญจรไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทางรวม 250 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 1,165 ตร.

ม. และฝงทอระบายน้ํา คสล.ม

อก.ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40X1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน 

พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย (ตามแบบอบต.หนองตะ

ไกกําหนด) 

32.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานนายหุน - 

ถนน หมูที ่7 หมูที่ 2 บาน

หนองตะไก 

908,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทางสัญจรไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะทางรวม 

290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,450 ตร.ม. และฝง

ทอระบายนํ้า คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 

6 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 

ปาย(ตามแบบ อบต.หนองตะไกกําหนด)รอม

ติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ

กําหนด) 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

33.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางขยาย

ถนน คสล. สายหนาบาน

นางดี ดอกไธสง - บาน

นายลุน ศรีปจฉิม หมูที่ 11 

บานไทยอยูเย็น 

295,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทางสัญจรไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

ชวงที่1 ขยายผิวจราจรกวางเฉล่ีย

ขางละไมนอยกวา 0.80 เมตร 

ระยะทางรวม 370 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา389 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 

เมตร ระยะทาง 17 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 68 ตร.ม. 

พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย (ตามแบบ อบต.หนองตะ

ไกกําหนด) 

34.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงหองน้ําที่

ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลหนองตะไก 

170,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

หองน้ํามีความเปน

มาตรฐานรองรับผูพิการ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 7 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 28 

ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม

แบบ อบต.หนองตะไกกําหนด)  

35.  

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล

หนองตะไก 

351,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อให อบต.มีพื้นที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตางๆ 

ขนาดพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

671.8 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร พรอมติดต้ังปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตาม

แบบ อบต.หนองตะไกกําหนด) 

36.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม 

ประเพณีและ

กีฬา 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
5,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเผยแพร

พระพุทธศาสนา สูคณะ

ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง ให

มีความรูความเขาใจ

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอยาง

ถูกตอง ดํารงชีวิตบน

พื้นฐานแหงคุณธรรม มี

ความกลาหาญทางศีลธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสัตย 

และสามารถนําคุณธรรมไป

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

ตอตนเองและสังคม 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

37.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม 

ประเพณีและ

กีฬา 

โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาตําบล 
80,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมเยาวชน 

ประชาชนไดเลนกีฬา ใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

38.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม 

ประเพณีและ

กีฬา 

โครงการจัดสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬา 
30,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมเยาวชน 

ประชาชนไดเลนกีฬา ใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

39.  

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

ศาสนา-

วัฒนธรรม 

ประเพณีและ

กีฬา 

โครงการสงเสริมให

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนาและ

วันสําคัญของชาติ 

30,000.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนาและวันสําคัญของ

ชาติ 

จํานวน 12 หมูบาน 

40.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการบริหารจัดการ

เลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น

และสมาชิกสภาทองถิ่น 

253,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อดําเนินกระบวนการ

จัดการเลือกต้ังผูบริหาร

ทองถิ่น และสมาชิกสภา

ทองถิ่น อบต.หนองตะไก 

เปนไปดวยความเรียบรอย

ตามกฎหมายและระเบียบ

ดวยความสุจริตเที่ยงธรรม 

หมูบานในเขตตําบลหนองตะไก 

จํานวน 12 หมูบาน 

41.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการกิจกรรม 5 ส 5,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเปนการปรับปรุง

สถานที่ทํางานใหนาอยู 

สะอาด สวยงาม 

จํานวน 12 คร้ัง / ป 

 

 

 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

42.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

คาจางที่ปรึกษา วิจัย

ประเมินผลความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

25,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการ

ดําเนินงานของ อบต. 

จํานวน 12 หมูบาน 

43.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที ่
10,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผู

เสียภาษ ี

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

44.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
60,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

จัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น 

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินพื้นที่ อบต.หนองตะไก 

45.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการประชาสัมพันธ

การชําระภาษ ี
10,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปและ

ผูมีหนาที่เสียภาษีมีความรู

ความเขาใจในเร่ืองภาษ ี

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

46.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการจัดต้ังศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (สถานที่กลาง) 

อําเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางใน

การปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ 

อปท.อําเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา เปน

ศูนยกลางในการ

ประสานงานของ อปท. ทั้ง 

9 แหง ในการชวยเหลือ

ประชาชน 

มีศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ อปท. 

สถานที่กลาง อําเภอหนองบุญ

มาก จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

1 แหง 

47.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการจัดประชุม

ประชาคมหมูบาน/ตําบล

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเพื่อสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาตําบล

อยางครอบคลุม 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

 

 

 

 



 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

48.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการสงเสริมความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมของประชาชน 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สงเสริมใหประชาชนใน

พื้นที่มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและมี

สวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมของ อบต. 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

49.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

170,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

50.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการประชาสัมพันธ

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย/ุเบี้ยความพิการ/

ผูปวยเอดส 

10,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อประชาสัมพันธการ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวย

เอดสภายในตําบลหนองตะ

ไก 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

51.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการรับแสดงตนเพื่อ

รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอยุ 

เบี้ยความพิการ ผูปวย

เอดส (นอกสถานที่) 

5,000.00 
สํานัก/กอง

สวัสดิการสังคม 

รับแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุภายในตําบล

หนองตะไก 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

52.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการออกรังวัดที่ดิน

สาธารณะและออกเอกสาร

สิทธิ ์

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสนับสนุนการออกรังวัด

ที่ดินและการออกเอกสาร

สิทธิ์ในพื้นที่ 

จํานวน 12 หมูบาน 

53.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําอุปโภค - 

บริโภค ของ อบต. 

10,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ํา

สําหรับการอุปโภค บริโภค

ของประชาชนในพื้นที ่

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

 

 

 

 

 

 



  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

54.  

ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี 

โครงการอบรม

คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ัง (กปน.) และ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยประจําหนวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

และนายกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองตะไก 

22,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อดําเนินกระบวนการ

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

และนายกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองตะไก

เปนไปดวยความเรียบรอย

ตามกฎหมายและระเบียบ

ดวยความสุจริต เที่ยงธรรม 

คณะกรรมการประจําหนวย

เลือกต้ัง (กปน.) และเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยประจําหนวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลและนายก

องคการบริหารสวนตําบลหนอง

ตะไกและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

55.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการรณรงคและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม 

5,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

56.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการรณรงคและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต 

5,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุชวงเทศกาล

สงกรานต 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

57.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการรณรงคอบรม

สรางความปลอดภัยในการ

ขับขี่ยานพาหนะในชุมชน 

15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อรณรงคสรางความเขาใจ

และความปลอดภัยในการ

ขับขี่ยานพาหนะ 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

58.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธรณรงค

และปองกัน แกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

       

       
 

 

 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 



59.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อใหสมาชิก อปพร.มี

ความรูความเขาใจในอํานาจ

หนาที่และภารกิจเกี่ยวกับ

งาน อปพร. 2.เพื่อให

สมาชิก อปพร.มีความรู

ความเขาใจและ

ประสบการณในเร่ืองการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยประเภทตางๆ ตาม

หลักสูตรการฝกอบรม

กําหนด และนําความรู

ประสบการณไปชวยเหลือ

สังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหมี

การขยายเครือขายและ

พัฒนา ศูนย อปพร.อยาง

ตอเนื่อง 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

60.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมความรู

เกี่ยวกับอัคคีภัยแก

ประชาชน 

15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู ความ

เขาใจดานการปองกันภัย

และระงับภัยตางๆ สามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาได

เมื่อเกิดภัย 2. เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพความรู

ความสามารถดานการ

ปองกันภัยและระงับภัย

ตางๆ และสามารถถายทอด

ความรูใหแกประชาชนและ

เครือขายดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 

61.  

ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น องคการบริหาร

สวนตําบลหนองตะไก 

อําเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา 

80,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อชวยเหลือการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงาน

ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550 

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ

บริหารสวนตําบลหนองตะไก 

จํานวน 60 คน 

 

 

 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 



     อบต.หนองตะไก มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามใน

สัญญา รวม 17 โครงการ จํานวนเงิน 19,840,999 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ จํานวนเงิน 8,708,748 บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ - - - - 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 3 1,333,019.36 3 1,333,019.36 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร - - - - 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 5 6,897,500.00 5 6,897,500.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข - - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี

และกีฬา 
1 20,700.00 - 

 

- 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5 482,428.00 4 462,428.00 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2 15,801.00 2 15,801.00 

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 350.00 
 

- 

รวม 17 8,749,798.36 14 8,708,748.36 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หนองตะไก ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการ

ขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

20,000.00 350.00 0.00 19,650.00 

2.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 

วัสดุงานบานงาน

ครัว 
1,371,999.00 346,019.36 346,019.36 1,025,979.64 

3.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน

บานยอกขาม 

289,800.00 132,300.00 132,300.00 157,500.00 

4.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน

บานหนองตะไก 

1,747,200.00 854,700.00 854,700.00 892,500.00 

5.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 

โครงการสงเสริม

อาชีพ ประชาชน

และกลุมอาชีพ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 12,500,000.00 5,344,100.00 5,344,100.00 7,155,900.00 

8.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 

เบ้ียยังชีพความ

พิการ 
3,000,000.00 1,266,400.00 1,266,400.00 1,733,600.00 

9.  
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม 

เบ้ียยังชีพผูปวย

เอดส 
132,000.00 47,000.00 47,000.00 85,000.00 

10

.  

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน

กีฬา 

30,000.00 20,700.00 0.00 9,300.00 

 

 



  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

11

.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการบริหาร

จัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถ่ิน

และสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

253,000.00 252,581.00 252,581.00 419.00 

12

.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

คาจางท่ีปรึกษา

เพ่ือศึกษา วิจัย

ประเมินผลความ

พึงพอใจในการ

ปฎิบัติงานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

25,000.00 20,000.00 0.00 5,000.00 

13

.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง) 

อําเภอหนองบุญ

มาก จังหวัด

นครราชสีมา 

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14

.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

170,000.00 169,072.00 169,072.00 928.00 

 

 



  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

15

.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรม

คณะกรรมการ

ประจําหนวย

เลือกตั้ง (กปน.) 

และเจาหนาท่ี

รักษาความ

ปลอดภัยประจํา

หนวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา

องคการบริหาร

สวนตําบลและ

นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

หนองตะไก 

22,000.00 20,775.00 20,775.00 1,225.00 

16

.  

ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

โครงการรณรงค

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวง

เทศกาลปใหม 

5,000.00 3,081.00 3,081.00 1,919.00 

17

.  

ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

โครงการสงเสริม

ความรูเก่ียวกับ

อัคคีภัยแก

ประชาชน 

15,000.00 12,720.00 12,720.00 2,280.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 

อบต.หนองตะไก หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง

พระราชดําริ 
4 85,000.00 - - 

    

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 
38 10,103,120.00 7 3,483,999.00 3 1,333,019.36 3 1,333,019.36 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

เกษตร 
19 1,530,000.00 1 5,000.00 

    

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 27 17,874,000.00 10 16,102,000.00 5 6,897,500.00 5 6,897,500.00 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข 
53 950,000.00 6 350,000.00 

    

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
83 104,099,500.00 7 4,668,000.00 

    

7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

33 1,110,000.00 4 145,000.00 1 20,700.00 
  

8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 
28 1,467,000.00 15 645,000.00 5 482,428.00 4 462,428.00 

9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
18 850,000.00 7 160,000.00 2 15,801.00 2 15,801.00 

10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
19 3,690,000.00 4 37,000.00 1 350.00 

  

รวม 322 141,758,620.00 61 25,595,999.00 17 8,749,798.36 14 8,708,748.36 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 

                    อบต.หนองตะไก  ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ                           

การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยด ีกอใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง     

                    จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   4 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

                                                                สุรพงษ  ดื่มพุทรา 

                                                            (นายสุรพงษ  ดื่มพุทรา) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  

 
 

 

 

 

 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565อบต.หนองตะไก้ หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

