


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 2 1,967,800      2 1,967,800      2 1,967,800          2 1,967,800      2 1,967,800      10 9,839,000         

รวม 2 1,967,800      2 1,967,800      2 1,967,800         2 1,967,800     2       1,967,800     10 9,839,000        

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

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

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

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 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 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 240,000         3 240,000         3 240,000            3 240,000        3 240,000        15 1,200,000         

    4.2 แผนงานงบกลาง 1 250,000         1 250,000         1 250,000            1 250,000        1 250,000        5 1,250,000         

รวม 4 490,000        4 490,000        4 490,000            4 490,000        4       490,000        20 2,450,000        

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 120,000         1 120,000         1 120,000            1 120,000        1 120,000        5 600,000           

รวม 1 120,000        1 120,000        1 120,000            1 120,000        1       120,000        5        600,000           

ป 2570 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 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)

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 6,160,700       -  -  -  -  -  -  -  - 6         6,160,700         

รวม 6 6,160,700       - -                 - -                    - -                - -               6 6,160,700        

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 110,000         2 110,000         2 110,000            2 110,000        2 110,000        10       550,000           

รวม 2 110,000        2 110,000        2 110,000            2 110,000        2 110,000        10 550,000           

8) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 150,000         1 150,000         1 150,000            1 150,000        1 150,000        5 750,000           

รวม 1 150,000        1 150,000        1 150,000            1 150,000        1       150,000        5 750,000           

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 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. 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)

9) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

    9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 60,000           1 60,000           1 60,000               1 60,000           1 60,000           5 300,000           

รวม 1 60,000          1 60,000          1 60,000              1 60,000          1       60,000          5        300,000           

10) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

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

รวมทั้งสิ้น 17 9,058,500      11 2,897,800      11 2,897,800         11 2,897,800     11     2,897,800     61 20,649,700      

ป 2568 ป 2569

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 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           2 โครงการ   -   - 1,777,200 1,777,200 1,777,200 1,777,200 1,777,200   -   -   -

   2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค
   ผลที่คาดวา  

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

      เปาหมาย      
(ผลผลิตของ
โครงการ)

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

งบประมาณ

ที่

โครงการเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ
 70

ผูใหญเห็น
ความสําคัญของ
เด็กใหความรัก
ความใสใจ

กองการศึกษาฯ๑ โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพัฒนาการของเด็ก

เพื่อใหความสําคัญแกเด็ก
ซึ่งเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต

จํานวน 1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1,747,200 1,747,200 1,747,200โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองตะไก

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ

นักเรียนโรงเรียน
บานหนองตะไก
จํานวน 416 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน
 200 วัน

1,747,200 1,747,200  รอยละของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ อยาง
พอเพียง

เด็กนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ

กองการศึกษา2

-5



แบบ ผ. 02

          2.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 2 โครงการ   -   - 1,967,800 1,967,800 1,967,800 1,967,800 1,967,800   -   -   -

      เปาหมาย      
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ๑ โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพัฒนาการของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหความสําคัญแกเด็ก
ซึ่งเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต

จํานวน 1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ
 70

ผูใหญเห็น
ความสําคัญของ
เด็กใหความรัก
ความใสใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองตะไก

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ

นักเรียนโรงเรียน
บานหนองตะไก
จํานวน 459 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน
 200 วัน

1,927,800 1,927,800 1,927,800 1,927,800 1,927,800  รอยละของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ อยาง
พอเพียง

เด็กนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ

กองการศึกษา
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แบบ ผ. 02

          4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีอาชีพ
ที่ดีสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับ
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

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

โครงการเดิม

50,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริม พัฒนาให
ดียิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก     
และเยาวชนตําบลหนองตะไก

เพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองตะไก

จํานวน 1 รุน/ป 50,000

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

    หนวยงาน   
  รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนและ
กลุมอาชีพ

เพื่อใหประชาชน กลุม
อาชีพ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

จํานวน 1 รุน/ป 40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 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)

7



แบบ ผ. 02

          4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              2 โครงการ   -   - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000   -   -   -

๑ โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 
ประชาชนทั่วไป และกลุมอาชีพ

เพื่อใหกลุมสตรี กลุม
อาชีพประชาชนทั่วไป มี
รายไดเพิ่มมากขึ้น

จํานวน 1 รุน/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีอาชีพ
ที่ดีสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับ
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริม พัฒนาให
ดียิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
    หนวยงาน   
  รับผิดชอบหลัก

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

100,000100,000 100,000 100,000๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก     
และเยาวชนตําบลหนองตะไก

เพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองตะไก

จํานวน 1 รุน/ป 100,000

8



แบบ ผ. 02

          4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม               1   โครงการ   -   - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000   -   -   -

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงาน
ของโครงการ  
รอยละ 70

กองสวัสดิการ
สังคม

60,000 60,000 60,000 60,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 

70

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลหนองตะไก

เพื่อทัศนศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน

จํานวน ๑ ครั้ง / ป 60,000

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9



แบบ ผ. 02

          4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลหนองตะไก

เพื่อทัศนศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน

จํานวน ๑ ครั้ง / ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 

70

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงาน
ของโครงการ  
รอยละ 70

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

          4.3 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              1  โครงการ   -   - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   -   -   -

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

โครงการเดิม

วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

     ตัวชี้วัด    
 (KPI)

   ผลที่คาดวา  
 จะไดรับ

สํานักปลัด200,000200,000จํานวน ๑ ครั้ง / ป 200,000  รอยละของ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ไดรับเงินสมทบ

ระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่
ใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ครอบคลุมและทั่วถึง

200,000 200,000
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แบบ ผ. 02

          4.2 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              1  โครงการ   -   - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000   -   -   -

 รอยละของ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ไดรับเงินสมทบ

ระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่
ใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

สํานักปลัด๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ครอบคลุมและทั่วถึง

จํานวน ๑ ครั้ง / ป 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

     ตัวชี้วัด    
 (KPI)

   ผลที่คาดวา  
 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

จํานวน ๒ ครั้ง / ป 30,000 30,000 30,000 30,000  ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจตอ

การดําเนินงานของ

โครงการรอยละ 70

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก

กองสาธารณสุขฯ30,000๑ โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
    หนวยงาน    
 รับผิดชอบหลัก

โครงการเดิม
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม           1 โครงการ   -   - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000   -   -   -

 ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจตอ

การดําเนินงานของ

โครงการรอยละ 70

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก

กองสาธารณสุขฯ๑ โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

จํานวน ๒ ครั้ง / ป 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
    หนวยงาน    
 รับผิดชอบหลัก
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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)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสี่แยกบานนางเนาวรัตน      
ทูลกลาง - บานนายเลียบ       
ตอบกลาง หมูที่ 1 บานหนองตะไก

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,500 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,425,000 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

โครงการเดิม

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

   ผลที่คาดวา  
 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสุรทิน รัตนยงค - 
บานนางสมจิตร  กิ่มพันธ หมูที่ 3
 บานหนองตะไก

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,500 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

855,000 - - - -  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

16



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสี่แยกตลาดนอย - ศาลา
ประชาคมของหมูบาน หมูที่ 6 
บานมิตรสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 350 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,750 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

997,500 - - - -  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

17



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมรางระบายน้ําภายในหมูบาน
แสงทองซอย 1 หมูที่ 7 บานแสง
ทอง

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 350 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,400 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,148,000 - - - -  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอม
รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

18



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- -  ถนนแอสฟลท
คอนกรีต จํานวน
 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๕ กอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต 
(Asphalt Concrete) สายขาง
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม - 
สิ้นสุดถนนลาดยางบานสวรรควารี
 หมูที่ 9 บานสวรรควารี

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 5,000 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,850,000 - - 

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

19



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              6 โครงการ   -   - 6,275,500 1,425,000 0 0 0   -   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสมพงษ  ฝายคา -
บานนายเลิศพงษ  ธนกิจเสถียรชัย
 หมูที่ 11 บานไทยอยูเย็น

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,500 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

- 1,425,000 - - -  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

20



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสี่แยกบานนางเนาวรัตน      
ทูลกลาง - บานนายเลียบ       
ตอบกลาง หมูที่ 1 บานหนองตะไก

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 374 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,870 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,153,100 - - - - 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

  

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

21



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสุทิน รัตนยงค -    
บานนางสมจิตร กิ่มพันธ หมูที่ 3 
บานหนองตะไก

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 231 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,155 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

723,100 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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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)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสี่แยกตลาดนอย - ศาลา
ประชาคมของหมูบาน หมูที่ 6 
บานมิตรสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 221 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,326  
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

817,400 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

23



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลาประชาคม หมูที่ 7 -    
บานนางสมคิด สุขสุทธิ หมูที่ 7 
บานแสงทอง

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 430 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,150 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,354,600 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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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)

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาวัดสวรรควารี - บาน   
นางค่ํา สงมะดัน หมูที่ 9        
บานสวรรควารี

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00 เมตร 
ระยะทางรวม 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,500 
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

1,561,100 - - - - 

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

25



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ

           6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม              6 โครงการ   -   - 6,160,700 0 0 0 0   -   -   -

 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสมพงษ  ฝายคา - 
บานนายเลิศพงษ ธนกิจเสถียรชัย
หมูที่ 11 บานไทยอยูเย็น

เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 149 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 894    
ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กําหนด

551,400 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

     ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

          7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม           1 โครงการ   -   - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   -   -

50,000 50,000 50,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

เยาวชน 
ประชาชนใน
พื้นที่ ไดเลนกีฬา
 ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
และหางไกลยา
เสพติด

โครงการเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

กองการศึกษาฯ๑ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา

เพื่อสงเสริมเยาวชน 
ประชาชนไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

จํานวน 1 ครั้ง / ป 50,000 50,000
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แบบ ผ. 02

          7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม           1 โครงการ   -   - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา

เพื่อสงเสริมเยาวชน 
ประชาชนไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

จํานวน 1 ครั้ง / ป 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

เยาวชน 
ประชาชนใน
พื้นที่ ไดเลนกีฬา
 ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
และหางไกลยา
เสพติด

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

          7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู
ความเขาใจใน
วันสําคัญทาง
ศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ

กองการศึกษาฯ30,000 30,000 30,000 30,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

๑ โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญของชาติ

เพื่อประชาสัมพันธและ
สรางความตระหนักตอวัน
สําคัญทางศาสนาและของ
ชาติ

จํานวน 1 ครั้ง / ป 30,000
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แบบ ผ. 02

          7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม          1 โครงการ   -   - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   -   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา  

 จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู
ความเขาใจใน
วันสําคัญทาง
ศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ

กองการศึกษาฯ50,000 50,000 50,000 50,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการรอยละ 
70

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ      
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      
และวันสําคัญของชาติ

เพื่อประชาสัมพันธและ
สรางความตระหนักตอวัน
สําคัญทางศาสนาและของ
ชาติ

จํานวน 1 ครั้ง / ป 50,000
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แบบ ผ. 02

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

          8.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ครั้ง / ป

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รวม                    1   โครงการ   -   - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000   -   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงาน
โครงการรอยละ 
70

การปฏิบัติงาน
ของ อบต. มี
ความสะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

โครงการเดิม

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ
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แบบ ผ. 02

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

          8.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ครั้ง / ป

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รวม                    1   โครงการ   -   - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   -   -   -

    8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงาน
โครงการรอยละ 
70

การปฏิบัติงาน
ของ อบต. มี
ความสะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม                      1  โครงการ   -   - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000   -   -   -

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อใหสมาชิก อปพร.       

มีความรูความเขาใจในอํานาจ

หนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน 

อปพร.                            

2. เพื่อใหสมาชิก อปพร.       

 มีความรูความเขาใจและ

ประสบการณในเรื่องการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยประเภทตางๆ ตาม

หลักสูตรการฝกอบรมกําหนด 

และนําความรูประสบการณไป

ชวยเหลือสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ                    

 3. เพื่อใหมีการขยาย

เครือขายและพัฒนาศูนย อป

พร.อยางตอเนื่อง

จํานวน 1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. สมาชิก อปพร.   

มีความรูความเขาใจ

ภารกิจงาน อปพร.  

 2. สมาชิก อปพร.  

 มีประสบการณดาน

การฝกภาคสนามใน

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

  3. สามารถนํา

ความรูและ

ประสบการณที่ไดรับ

ไปใชใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง

สํานักปลัด สมาชิก
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)
 ในพื้นที่ อบต. 
จํานวน 35 คน

     ตัวชี้วัด     
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

   ผลที่คาดวา   
จะไดรับ

๑ โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

    ๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

         ๙.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

โครงการเดิม
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม                      1  โครงการ   -   - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000   -   -   -

1. สมาชิก อปพร.   

มีความรูความเขาใจ

ภารกิจงาน อปพร.  

 2. สมาชิก อปพร.  

 มีประสบการณดาน

การฝกภาคสนามใน

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

  3. สามารถนํา

ความรูและ

ประสบการณที่ไดรับ

ไปใชใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง

สํานักปลัด60,000 60,000 60,000 60,000  สมาชิก
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)
 ในพื้นที่ อบต. 
จํานวน 35 คน

๑ โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

1. เพื่อใหสมาชิก อปพร.       

มีความรูความเขาใจในอํานาจ

หนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน 

อปพร.                            

2. เพื่อใหสมาชิก อปพร.       

 มีความรูความเขาใจและ

ประสบการณในเรื่องการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยประเภทตางๆ ตาม

หลักสูตรการฝกอบรมกําหนด 

และนําความรูประสบการณไป

ชวยเหลือสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ                    

 3. เพื่อใหมีการขยาย

เครือขายและพัฒนาศูนย     

อปพร.อยางตอเนื่อง

จํานวน 1 ครั้ง/ป 60,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    ๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

         ๙.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
      เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
   ผลที่คาดวา   

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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