
 
ประกาศ อบต.หนองตะไก ้

เร่ือง การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบั

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กาํหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และ

คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว แล

ตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทกุปี 
    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.หนองตะไก ้จึงขอประกาศผลการดาํเนินงานการจดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย 

ผลการดาํเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการอบต.หนองตะไก ้ดงัน้ี  
ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.หนองตะไก ้ 
    " สงัคมน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม นอ้มนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยึดเสียงประชาชนเป็นสาํคญั ภูมิคุม้กนัชีวิตดีมีสุข อยา่งย ัง่ยืน " 
ข. พนัธกิจ ของอบต.หนองตะไก ้ 
    ๑. พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสร้างชลประทาน ฝาย ทาํนบ ขดุสระ และการขดุลอก แหล่งนํ้าต่างๆรวมไปถึง การพฒันาลุ่มนํ้า  
    ๒. พฒันาส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ และ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
    ๓. ส่งเสริมดา้นอนามยัชุมชนและเสริมสร้างสุขภาพ  
    ๔. พฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส  
    ๕. ส่งเสริมการจดัการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ  
    ๖. พฒันาระบบและเพ่ิมศกัยภาพการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํเกษตรอินทรีย ์ 
    ๗. สืบสานวฒันธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของชุมชน  
    ๘. สร้างชุมชนความเขม้แขง็ ปลอดภยัจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด  
    ๙. พฒันาการบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารราชการท่ีดี ส่งเสริม พฒันาทกัษะ ศกัยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน  
    ๑๐. ส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬาทุกประเภทเพ่ือความสามคัคีในชุมชน และห่างไกลยาเสพติด  
    ๑๑. อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความสมดุลย ัง่ยืน  
    ๑๒. ดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตาํบลหนองตะไก ้ 
      
      
     
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.หนองตะไกไ้ดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาํริ 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 
 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 
    ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



ง. การวางแผน 
    อบต.หนองตะไก ้ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวที

ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.หนองตะไก ้ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้าํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาํริ 4 125,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 37 9,931,360.00 38 10,113,290.00 38 10,103,120.00 38 10,103,120.00 38 10,103,120.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 17 1,330,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.00 19 1,530,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.00 27 17,874,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 53 820,000.00 53 1,010,000.00 53 1,010,000.00 53 950,000.00 53 950,000.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 119 80,542,900.00 131 73,796,000.00 172 126,566,100.00 108 80,886,800.00 77 61,584,500.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 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.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 27 1,229,000.00 28 1,243,000.00 27 1,217,000.00 27 1,217,000.00 27 1,217,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 17 830,000.00 17 770,000.00 18 1,056,200.00 18 850,000.00 18 850,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 18 3,660,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,000.00 19 3,690,000.  

รวม 353 117,472,260.00 369 111,221,290.00 410 164,241,420.00 346 118,295,920.00 315 98,993,620.  
 

    จ. การจดัทํางบประมาณ 
ผูบ้ริหารอบต.หนองตะไก ้ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จาํนวน 71 โครงการ งบประมาณ 29,736,960 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาํริ -  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 12 9,214,960.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 1 10,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 13 15,290,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 6 340,000.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 4,015,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 9 140,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 16 517,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 6 150,000.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4 60,000.  

รวม 71 29,736,960.  
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.หนองตะไก ้มีดงัน้ี 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จํานวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

1.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการรณรงคล์ด ละ เลิกการเผาตอซงั

ขา้ว/ออ้ยและขยะมูลฝอย 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทนัภาวะโลกร้อน จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

2.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สองขา้งทาง 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือให้ตาํบลหนองตะไกมี้ภูมิทศัน์สองขา้งทางท่ีร่ืนรมย ์ จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

3.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการรักษน์ํ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน 20,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

ส่งเสริมการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะ

โลกร้อน 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

4.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการบริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ีตาํบล

หนองตะไก ้ 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอยา่งถูกตอ้ง

เป็นระบบและคุม้ค่า 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

5.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการประชุมผูป้กครอง 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 
จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

6.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการพฒันาครูผูดู้แลเดก็/ผูดู้แลเดก็

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้ครูผูดู้แลเดก็/ผูดู้แลเดก็ ศพด.หนองตะไก ้เขา้รับ

การอบรมสมัมนาตามโครงการของกรมส่งเสริมฯ 
พนกังานครูผูดู้แลเดก็ 

7.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

พฒันาการของเดก็ 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้ความสาํคญัแก่เดก็ซ่ึงเป็นกาํลงัในการพฒันา

ประเทศในอนาคต 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

8.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.

หนองตะไก ้
30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือพฒันาทกัษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองตะไก ้
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการ โครงการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนภายใน 10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาให้แก่เดก็ปฐมวยั จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 



พฒันาการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

10.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี

ภายในชุมชน 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และสืบคส้นความรู้แก่เยาวชน

และประชาชน 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

11.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนัศูนย์

พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารสวนตาํบล

หนองตะไก)้ 

1,839,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 

เดก็นกัเรียนของศพด. อบต.หน

ตะไก ้จาํนวน 273 คน ๆ ละ 

20 บาท จาํนวน 245 วนั 

12.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการจดัการเรียนการสอน (ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็) 1,839,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) 
เดก็นกัเรียน ศพด.อบต.หนองต

ไก ้จาํนวน 273 คน ๆ ละ 

1,700 บาท 

13.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) สาํหรับศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองตะไก ้และเดก็

นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองตะไกแ้ละ

โรงเรียนบา้นยอกขาม 

1,584,960.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดด่ื้มนมท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า

ทางโภชนาการ 

นกัเรียน ศพด.อบต.หนองตะไ

โรงเรียนบา้นหนองตะไก/้

โรงเรียนบา้นยอกขาม 

14.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้น

ยอกขาม 288,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นยอกขาม 

จาํนวน 53 คน 

15.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้น

หนองตะไก ้ 1,740,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองตะ  

จาํนวน 436 คน 

16.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 

โครงการค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองตะไก ้
1,839,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ดงัน้ี ปีงบประมาณ 2562 เดก็นกัเรียน 

จาํนวน 161 คน ปีงบประมาณ 2563-2565 เดก็

นกัเรียน จาํนวน 152 คน 

จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

17.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการเกษตร 
โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือส่งเสริมแนวทางตามพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 12 หมู่บา้น 

18.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนและ

กล่◌ุมอาชีพ 40,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือให้ประชาชน กล่◌ุมอาชีพมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน จาํนวน 1 รุ่น/ปี 



19.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็และ

เยาวชนตาํบลหนองตะไก ้ 50,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชนตาํบล

หนองตะไก ้
จาํนวน 1 รุ่น/ปี 

20.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้กเกณฑ ์

จปฐ. 10,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือช่วยเหลือผูต้กเกณฑ ์จปฐ. ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จาํนวน 12 หมู่บา้น 

21.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 10,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์รณรงคแ์ละป้องกนั แกไ้ขปัญหายา

เสพติดในชุมชน 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

22.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานสภา

เดก็และเยาวชนระดบัตาํบลหนองตะไก ้ 10,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่่ือส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนใชเ้วลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

23.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนและ

สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
50,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของ อสม./กล่◌ุมอาชีพ/กล่◌ุม

ผูน้าํชาวบา้น 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

24.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ

ตาํบลหนองตะไก ้ 60,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือทศันศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์

ระหว่างกนั 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

25.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูพิ้การ

ตาํบลหนองตะไก ้ 20,000.00 
ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือส่งเสริมการรวมกล่◌ุมและแลกเปล่ียนประสบการณ์

ระหว่างกนั 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

26.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

สวสัดิการชุมชน (ออมวนัละบาท) 50,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
เพ่ือส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมสวสัดิการชุมชนร่วมกนั จาํนวน 12 หมู่บา้น 

27.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี 200,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือพฒันาระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานครอบคลุมและทัว่ถึง 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

28.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 11,500,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีฐานะยากจนเดือดร้อนหรือไม่มี

ผูอุ้ปการะเล้ียงดู 
จาํนวน 12 หมู่บา้น 

29.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 3,200,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการท่ีมีฐานะยากจนเดือดร้อนหรือไม่

มีผูอุ้ปการะเล้ียงดู 
จาํนวน 12 หมู่บา้น 

30.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 90,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือสงเคราะห์ผูติ้ดเช้ือผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 12 หมู่บา้น 

31.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

32.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 
โครงการอาหารปลอดภยัและตลาดสดน่า

ซ้ือและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค จาํนวน 3 คร้ัง/ปี 



33.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด/

โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีแขง็แรงและ

ปลอดภยัจากโรค 
จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

34.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้นอ้งนาง

เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย

ราชนารี 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

35.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 

โครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัวแ์ละข้ึน

ทะเบียนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้

นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์

อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขตัติยราชนารี 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

36.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 12 หมู่บา้น ๆ ละ 20,000 
บาท 

240,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย ์, สาํนกั

สาธารณสุข 

เพ่ือขบัเคล่ือนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุขของ

ประชาชน 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

37.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทค์อนกรีต 

(Asphalt Concrete) ระหว่าง หมู่ 
7 บา้นแสงทอง และหมู่ 2 บา้นหนองตะ

ไก ้สายส่ีแยกตลาด - บา้นตาเนย หมู่ท่ี 7 
บา้นแสงทอง 

1,324,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจรไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยั 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 

ระยะทาง 590 เมตร หนาเฉลี  

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีดาํเนิน

ไม่นอ้ยกว่า 3,540 ตร.ม. พร

ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ 

อบต.หนองตะไกก้าํหนด จาํน  

1 ป้าย  

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สาย รพ.สต. - หนา้ รร.หนองบุญ

มากพิทยาคม หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะไก ้
864,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจรไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยั 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 

ระยะทาง 310 เมตร หนาเฉลี  

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีดาํเนิน

ไม่นอ้ยกว่า 1,550 ตร.ม. พร

ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ 

อบต.หนองตะไกก้าํหนด จาํน  

1 ป้าย  

39.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทค์อนกรีต 

(Asphalt Concrete) สายส่ีแยก

ตลาดพูนทรัพย ์- หนองสนวน หมู่ท่ี 6 
บา้นมิตรสมัพนัธ์ 

1,026,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจรไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยั 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร 

ระยะทาง 335 เมตร หนาเฉลี  

0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีดาํเนิน

ไม่นอ้ยกว่า 2,345 ตารางเม  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม

แบบอบต.หนองตะไกก้าํหนด 

จาํนวน 1 ป้าย 

40.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายหนา้ รร.หนองตะไก ้- ศาลา 

SML หมู่ท่ี 7 บา้นแสงทอง 
801,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจรไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยั 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 

ระยะทาง 242 เมตร หนาเฉลี  

0.15 เมตร พ้ืนท่ีดาํเนินการไ

นอ้ยกว่า 1,452 ตารางเมตร 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม



แบบ อบต.หนองตะไกก้าํหนด 

จาํนวน 1 ป้าย 

41.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา สู่คณะผูบ้ริหาร พนกังาน

ส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้ง ดาํรงชีวิตบน

พ้ืนฐานแห่งคุณธรรม มีความกลา้หาญทางศีลธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์และสามารถนาํคุณธรรมไป

ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

42.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตาํบล 80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมเยาวชน ประชาชนไดเ้ล่นกีฬา ใชเ้วลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

43.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั

กีฬา 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมเยาวชน ประชาชนไดเ้ล่นกีฬา ใชเ้วลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

44.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมวนัลอยกระทง 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินให้คง

อยูสื่บไป 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

45.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมแห่เทียนวนั

เขา้พรรษา 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินให้คง

อยูสื่บไป 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

46.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้ว

สุรนารี 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือรําลึกถึงวีรกรรมของท่านทา้วสุรนารี จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

47.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินให้คง

อยูสื่บไป 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

48.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดักิจกรรมวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10 
5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

เพ่ือร่วมเทอดพระเกียรติและแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

49.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

ศาสนา-วฒันธรรม 

โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา อบต.หนอง

ตะไก ้ 10,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 

เพ่ือสงเสริมเยาวชนและประชาชนไดเ้ล่นกีฬา ใชเ้วลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 



ประเพณีและกีฬา กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, สาํนกั

การศึกษา 

50.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการบริหารจดัการเลือกตั้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 200,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
เพ่ือให้การจดังานเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

หมู่บา้นในเขตตาํบลหนองตะไ  

จาํนวน 12 หมู่บา้น 

51.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 
โครงการกิจกรรม 5 ส 5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงสถานท่ีทาํงานให้น่าอยู ่สะอาด 

สวยงาม 
จาํนวน 12 คร้ัง / ปี 

52.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

ค่าจา้งท่ีปรึกษา วิจยัประเมินผลความพึง

พอใจในการปฏิบติังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ดาํเนินงานของ อบต. 
จาํนวน 12 หมู่บา้น 

53.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 
โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10,000.00 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
สาํนกัคลงั 

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูเ้สีย

ภาษี 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

54.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 47,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
สาํนกัคลงั 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการจดัเก็บภาษีมากยิ่งข้ึน 
จดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์นพ้ืนท่ี อบต.หนองตะ  

55.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 
โครงการประชาสมัพนัธ์การชาํระภาษี 10,000.00 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
สาํนกัคลงั 

เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปและผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองภาษี 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

56.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อาํเภอหนอง

บุญมาก จงัหวดันครราชสีมา  

20,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือจดัตั้งสถานท่ีกลางในการปฏิบติังานของศูนย์

ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา เป็นศูนยก์ลาง

ในการประสานงานของ อปท. ทั้ง 9 แห่ง ในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

มีศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท  

สถานท่ีกลาง อาํเภอหนองบญุ

มาก จงัหวดันครราชสีมา จาํนว  

1 แห่ง 

57.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 
โครงการจดัทาํแผนชุมชน 5,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือส่งเสริมการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

58.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/

ตาํบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 
10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน

การพฒันาตาํบลอยา่งครอบคลุม 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

59.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการดาํเนิน

กิจกรรมของ อบต. 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

60.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 80,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้แก่บุคลากร จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

61.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการประชาสมัพนัธ์การลงทะเบียน

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย/ุเบ้ียความพิการ/ผูป่้วย

เอดส์ 
10,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์การลงทะเบียนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย/ุผู้

พิการ/ผูป่้วยเอดส์ภายในตาํบลหนองตะไก ้
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

62.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการรับแสดงตนเพ่ือรับเงินเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอย ุเบ้ียความพิการ ผูป่้วยเอดส์ (นอก

สถานท่ี) 
10,000.00 

ส่วนสวสัดิการสงัคม, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

รับแสดงตนเพ่ือรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายภุายในตาํบล

หนองตะไก ้
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

63.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการจา้งออกแบบ รับรองแบบ

ควบคุมงานก่อสร้าง 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือให้แบบทางวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ฯลฯ ในการ

ก่อสร้างสาํหรับงานก่อสร้างท่ีตอ้งรับรองโดยวิศวกรรม

โยธา 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

64.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการออกรังวดัท่ีดินสาธารณะและ

ออกเอกสารสิทธ์ิ 40,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนการออกรังวดัท่ีดินและการออกเอกสาร

สิทธ์ิในพ้ืนท่ี 
จาํนวน 12 หมู่บา้น 



65.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี

ดี 

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค - 

บริโภค ของ อบต. 10,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

เพ่ือพฒันาคุณภาพนํ้าสาํหรับการอุปโภค บริโภคของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

66.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการรณรงคแ์ละลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
เพ่ือรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

67.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการรณรงคแ์ละลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 5,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
เพ่ือรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์ จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

68.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการรณรงคอ์บรมสร้างความ

ปลอดภยัในการขบัข่ียานพาหนะในชุมชน 15,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือรณรงคส์ร้างความเขา้ใจและความปลอดภยัในการขบั

ข่ียานพาหนะ 
จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

69.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 30,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

1.เพ่ือให้สมาชิก อปพร.มีความรู้ความเขา้ใจในอาํนาจ

หนา้ท่ีและภารกิจเก่ียวกบังาน อปพร. 2.เพ่ือให้สมาชิก 

อปพร.มีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในเร่ืองการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภทต่างๆ ตาม

หลกัสูตรการฝึกอบรมกาํหนด และนาํความรู้

ประสบการณ์ไปช่วยเหลือสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการขยายเครือข่ายและพฒันา ศูนย ์อปพร.

อยา่งต่อเน่ือง 

จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

70.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัอคัคีภยั

แก่ประชาชน 15,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

1.เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจดา้น

การป้องกนัภยัและระงบัภยัต่างๆ สามารถแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไดเ้ม่ือเกิดภยั 2. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพความรู้

ความสามารถด้า่นการป้องกนัภยัและระงบัภยัต่างๆ และ

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่าย

ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จาํนวน 1 คร้ัง/ปี 

71.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสา

ภยัพิบติั ประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

ตะไก ้อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมา 

80,000.00 
สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั

ปลดัเทศบาล, สาํนกังาน

ปลดั อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานของเจา้พนกังานในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตามพระราชบญัญติั

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

จิตอาสาภยัพิบติัประจาํองคก์า

บริหารส่วนตาํบลหนองตะไก ้

จาํนวน 60 คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองตะไก ้มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 17 โครงการ จาํนวนเงิน 24,269,960 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จาํนวน 16 โครงการ จาํนวนเงิน 10,333,047 ลา้นบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาํริ     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 6 4,046,085.84 6 3,642,965.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 6 6,689,035.00 6 6,653,535.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข     

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา     

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 3 57,790.00 2 20,960.  



ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 2 15,586.00 2 15,586.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

รวม 17 10,808,496.84 16 10,333,046.  

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.หนองตะไก ้ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

การบริหารสถานศึกษา 1,839,000.00 797,680.00 797,680.00 1,041,320.  

2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

การบริหารสถานศึกษา 1,839,000.00 797,680.00 797,680.00 1,041,320.  

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา ค่าอาหารเสริม (นม) 1,584,960.00 679,045.84 275,925.72 905,914.  

4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นยอกขาม 288,000.00 127,000.00 127,000.00 161,000.  

5.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ 1,740,000.00 847,000.00 847,000.00 893,000.  

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

การบริหารสถานศึกษา 1,839,000.00 797,680.00 797,680.00 1,041,320.  

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 
โครงการส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 40,000.00 27,555.00 27,555.00 12,445.  

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้

พิการตาํบลหนองตะไก ้ 20,000.00 13,580.00 13,580.00 6,420.  

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี 
200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.  

10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 11,500,000.00 5,151,400.00 5,129,800.00 6,348,600.  

11.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม เบ้ียยงัชีพคนพิการ 3,200,000.00 1,250,000.00 1,243,600.00 1,950,000.  

12.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 90,000.00 46,500.00 39,000.00 43,500.  

13.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
โครงการประชาสมัพนัธ์การ

ชาํระภาษี 10,000.00 960.00 960.00 9,040.  

14.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อาํเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมา ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.  

15.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
โครงการออกรางวดัท่ีดิน

สาธารณะและออกเอกสารสิทธ์ิ 40,000.00 36,830.00 0.00 3,170.  

16.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

โครงการรณรงคแ์ละลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 
5,000.00 4,606.00 4,606.00 394.  

17.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 
โครงการส่งเสริมความรู้

เก่ียวกบัอคัคีภยัแก่ประชาชน 15,000.00 10,980.00 10,980.00 4,020.  
 

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2564 



อบต.หนองตะไก้ หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาํริ 4 85,000.00 - -     

2.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 38 10,103,120.00 12 9,214,960.00 6 4,046,085.84 6 3,642,965.  

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 19 1,530,000.00 1 10,000.00     

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 27 17,874,000.00 13 15,290,000.00 6 6,689,035.00 6 6,653,535.  

5.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 53 950,000.00 6 340,000.00     

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 108 80,886,800.00 4 4,015,000.00     

7.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 33 1,110,000.00 9 140,000.00     

8.ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 27 1,217,000.00 16 517,000.00 3 57,790.00 2 20,960.  

9.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 18 850,000.00 6 150,000.00 2 15,586.00 2 15,586.  

10.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 19 3,690,000.00 4 60,000.00     

รวม 346 118,295,920.00 71 29,736,960.00 17 10,808,496.84 16 10,333,046.  
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.หนองตะไก ้ไดด้าํเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 
   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองตะไกท้ราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาแ

ปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 
 



                                                              นายกอบต.หนองตะไก ้
 

ขอ้มูล ณ 30/04/2  

 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564อบต.หนองตะไก้ หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

