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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

  



๖ 
 

                          บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน ้า ตามพระ
ราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเม่ือปี
2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ

1 0.00 150,000 0.00 กองช่าง

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้า
สงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค รวมทั งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมและน ้าแล้ง

0 0.00 0 0.00

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัญชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0.00 0 0.00

รวม 1 0 150,000 0

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 
  

แบบผด.๑ 



๗ 
 

                      
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา

8 11.27 2,245,500 21.91 กองการศึกษาฯ

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา(ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน

0 0.00 0 0.00

2.3 สนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเคร่ืองมืและประกอบการศึกษา เป็นเคร่ืองมือ
ของชุมชนและประชาชนท่ัวไป

5 7.04 287,650 2.81 กองการศึกษาฯ

2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

0 0 0 0.00

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระดับนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

0 0 0 0.00

รวม 13 18.31 2,533,150 24.72

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 
 

แบบ ผด.1 



๘ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ
ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน

0 0.00 0 0.00

3.3 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน

0 0.00 0 0.00

3.4 สนับสนุนการจัดตั งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน(อกม.)
หารูปแบบใหม่ๆปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ น

0 0.00 0 0.00

3.5 สนับสนุนการท้าเกษตรางเลือกเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของน็ชโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน

๑ 1.41 20,000 0.20 ส้านักปลัด

รวม 1 1.25 20,000 0.20

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

  



๙ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น
ผู้น้าการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ

0 0.00 0 0.00

4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้
พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ นมีสาธารณูปโภคท่ี
ดีและเข้าถึงทุกชุมชน

0 0.00 0 0.00

4.3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้อยโอกาสโดยการ
จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและด้าเนินการให้เกิดกองทุนฯ

7 9.86 240,000 2.34 กองสวัสดิการสังคม

4.4 สนับสุนนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

0 0.00 0 0.00

4.5 ด้าเนินการสนับสนุนและประสานรัฐบาลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและ

0 0.00 0 0.00

4.6 ด้าเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชนและ
รับปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนใน
พื นท่ี

0 0.00 0 0.00

รวม 7 9.86 240,000 2.34

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 



๑๐ 
 

แบบ ผด.1 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1 สนับสนุนการจัดตั งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อส
ม.)

0 0.00 0 0.00

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับต้าบลหมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง
และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

๑ 1.41 80,000 0.78 ส้านักปลัด

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับระทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์

4 5.63 310,000 3.31 ส้านักปลัด

รวม 5 10.81            880,000 4.09

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 



๑๑ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
6.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตร แหล่งท่องเท่ียวและพื นท่ีอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการด้ารงชีวิตของประชาชน

20 28.17 4,479,000 43.71 กองช่าง

6.2 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ
 เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช้านาญ
ในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

0 0.00 0 0.00

6.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภค
อย่างคุ้มค่า

0 0.00 0 0.00

รวม 20 28.17 4,479,000 37.51

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 
 



๑๒ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 
ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ
7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ินโคราช

4 5.63 380,000 3.71 กองการศึกษาฯ

7.2พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่  รวมทั งกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและ
ส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ

0 0.00 0 0.00

7.3สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพสินค้าแขยายตลาดสินค้าทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

0 0 0 0

7.4ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆตั งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

๒ 2.82 70,000 0.68 กองการศึกษาฯ

รวม 6 8.45 450,000 4.39

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 
 
 
 



๑๓ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ท่ีดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพ่ือให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี  ตามท่ีกฏหมายก้าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

4 5.63 433,000 4.21 ส้านักปลัด

8.2 น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก
รวดเร็ว  แม่นย้า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส้าคัญ

๑ 1.41 5,000 0.05 ส้านักปลัด

8.3สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา
อบรม  การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท้างานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน

2 2.82 20,000 0.20 ส้านักปลัด

8.4 บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 0.00 0 0.00 ส้านักปลัด

8.5เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

1 1.41 20,000 0.20 ส้านักปลัด

รวม 8 11.27 478,000 11.91

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 
 



๑๔ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่างๆ

2 2.82 6,000 0.06 ส้านักปลัด

9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ
หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒ 2.82 20,000 0.20 ส้านักปลัด

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั งระบบกล้องวงจร
ปิดในเขตชุมชน  และสถานท่ีส้าคัญ  เพ่ือสร้างความ
อบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

0 0.00 0 0.00

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั งและอบรมฟ้ืนฟู
ต้ารวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  เพ่ือเป็นก้าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

5 7.04 90,000 0.88 ส้านักปลัด

รวม 9 12.16 116,000 1.13

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

  



๑๕ 
 

แบบ ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ( บำท )
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภาคเอกชน  ในการพัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  แหล่งน ้า ลุ่มน ้า
ล้าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

3 4.23 40,000 0.39 ส้านักปลัด

10.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน  ในการ
รณรงค์สร้างจิตส้านึก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ

0 0.00 0 0.00

10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยละส่ิง
ปฏิกูลอย่างระบบ

0 0.00 0 0.00

รวม 3 4.23 40,000 0.39

รวมท้ังส้ิน 71 100.00 8,896,150 100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

 



๑๖ 
 

  


