
 
 

 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
นโยบบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 นโยบายด้านน้ำ สำรวจวางผังการจัดการน้ำทั้งระบบหมายถึงพ้ืนที่รับน้ำแหล่งน้ำ เส้นทางการ

ไหลของน้ำ บริหารจัดการใหม่ให้เป็นระบบทั้งตำบล 
 1.1.1 น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ต้องสร้างและจัดทำแหล่งน้ำเพ่ือให้น้ำประปาเพียงพอและมี

ความสะอาด ปลอดภัย 
 1.1.2 น้ำเพื่อการเกษตร มีการขุดลอกลำห้วยจัดทำฝายเก็บกักน้ำขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ มี

กฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทำน้ำประปาไปถึงแปลงเกษตรการขุดเจาะน้ำบาดาลเมื่อเกิดภัยแล้ง 
1.2 นโยบายด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบล 
 1.2.1 ถนนในหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต้องดำเนินการสร้าง หรือปรับปรุง

ซ่อมแซมใหม่ ทันทีเพ่ือการสัญจรไปมาที่สะดวกปลอดภัย 
 1.2.2 ถนนไปพื้นท่ีทำการเกษตรต้องพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบาย 
1.3 นโยบายด้านการพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 1.3.1 ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนที่มี

บ้านเลขท่ี 
 1.3.2 จัดให้มีไฟส่องสว่างตามถนนหนทาง ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง 
 1.3.3 จัดให้มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไปตามพ้ืนที่ทำการเกษตร 
1.4 นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม 
  หลักการสำคัญคือ คนต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็ก เยาวชน คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จะต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี 
เข้มแข็ง เพ่ิมพูนทางสติปัญญา สามารถใช้ชีวิตพ่ึงตนเองได้อย่างมีความสุข 

 1.4.1 เด็ กอยู่ ในครรภ์ ม ารดา  ต้ องร่ วมมื อกับ โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภ าพตำบล 
ให้แม่ท่ีตั้งครรภ์ได้รับความรู้ เข้าใจดูแลทารกในครรภ์และได้รับอาหารถูกต้องเพียงพอ 

 1.4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมีมาตรฐาน ทั้งอาคารสถานที่ ครู
ผู้ดูแลเด็ก หลักสูตรการดูแลเด็กให้ดีทั้งสุขภาพสติปัญญาที่สร้างสรรค์มีการสร้างเสริมด้านจริยธรรมของเด็ก 

 1.4.3 ส่งเสริมในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบล 
 1.4.4 เยาวชนต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านดนตรี กีฬา อาชีพ เสริมทักษะความรู้

ความสามารถทุกๆด้านตามความสนใจ 
 1.4.5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
 1.4.6 ลดความ เหลื่ อมล้ ำทางสั งคม  โดยให้ มี การเข้ าถึ งสิ ท ธิป ระโยชน์ อ่ืนๆ  ที่ รั ฐ 

จัดให้โดย อบต.จะเป็นผู้พิจารณารับรองด้วยความเป็นธรรม 
 - ให้มีการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองบุญวันละ 1 บาท 
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 1.4.7 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนและให้มีงานประจำปี “งานประเพณีข้าว 
ใหม่ปลามัน” ปลายฤดูเก็บเกี่ยว 

 1.4.8 ทะนุบำรุงศาสนา วัดวา อารามและกิจการทางศาสนา 
 1.4.9 ส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน  
1.5 นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 
 1.5.1 ส่งเสริมการทำเกษตร ข้าว พืช ไร่ พืชสวน ให้มีการลดละเลิกในการใช้สารพิษ สารเคมี 
 1.5.2 ส่ ง เสริมการปศุ สั ต ว์  โค  กระบื อ  ให้ มี คุณ ภาพราคาสู ง เพ่ิ มราย ได้  ส่ ง เสริม 

การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน และอ่ืนๆ 
 1.5.3 ส่งเสริมการอาชีพการประมง การเลี้ยงปลา กุ้ง หอย ปู 
 
 1.5.4 ส่ งเสริมการ อุตสาหกรรมในครั ว เรือน  เช่ น  ทอผ้ าไหม  ผ้ าฝ้ าย  ทอ เสื่ อกก  

จักสาน ฯลฯ 
 1.5.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 1.5.6 ส่งเสริมการตลาดของชุมชน โดยเฉพาะตลาดอาหารของชุมชน มีการนำระบบออนไลน์

มาใช้ในการตลาดของชุมชน 
 1.5.7 ส่ งเสริมการท่ องเที่ ย วในชุมชนพัฒ นาอ่างเก็บน้ ำชลประทานบ้ านห ญ้ าคา 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
1.6 นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 1.6.1 ส่งเสริมการพัฒนาบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ดินมีความปลอดภัยไม่มีอันตราย

จากสารพิษสารเคมี 
 1.6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพ่ือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์คืนมา เช่น 

เห็ดป่า ไข่มดแดง ผัก สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น 
 1.6.3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ก ำ จั ด ข ย ะ ใน ชุ ม ช น  มี ม า ต ร ก า ร  คื อ  ก า ร ล ด ข ย ะ  

การแยกขยะ เพ่ือส่งโรงงานรีไซเคิล การจัดเก็บขยะโดยมีรถจัดเก็บ การฝังกลบขยะ การจัดการขยะเป็นพิษ 
(ขยะอันตราย) เพ่ือส่งต่อให้ อบจ. ต้องให้มีความรวดเร็วสะอาดอยู่เสมอ 

1.7 พัฒนาองค์กร อบต.หนองแจ้งใหญ่ ในการบริการประชาชน 
 1.7.1 ก า ร ต้ อ น รั บ ป ร ะ ช า ช น เข้ า ไป ใช้ บ ริ ก า ร  ต้ อ ง ยิ้ ม แ ย้ ม  แ จ่ ม ใส  อ ำน ว ย 

ความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว ผู้ไปขอใช้บริการมีความสุข จะใช้ระบบ ไอ.ที. เข้ามาใช้เพ่ือการแจ้งล่วงหน้าให้ 
อบต.ทราบล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการบริการ 

 1.7.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต้องโปร่งใสและจะมีการ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆทุกเดือน 

 1.7.3 ยกระดับคุณภาพของ อบต.ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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สภาพท่ัวไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
--------------------------------- 

ประวัติความเป็นมาตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ตำบลหนองแจ้งใหญ่  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นตำบลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ต้นปี 
พ.ศ.๒๕๓๖ นายสุวัฒน์  ตันประวัติ นายอำเภอบัวใหญ่ ในขณะนั้น ได้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบาย
การกระจายอำนาจพ้ืนที่การปกครองระดับตำบลเพ่ิมขึ้น จึงได้มอบหมายให้ นายทัศนัย  เจริญสุข ปลัดอำเภอ
อาวุโส ในขณะนั้น เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๓ ตำบล ที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน คือ ตำบลบัวใหญ่ ตำบลหนอง
บัวสะอาด และตำบลโนนทองหลาง โดยมีข้อสรุปตกลง คือ ให้แบ่งหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองของ ๓ ตำบล มา
รวมกันให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 
 ๑.ตำบลบัวใหญ่ แยกออกมารวม ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแจ้งใหญ่ บ้านหญ้าคา และบ้านบุเสมา 
 ๒.ตำบลหนองบัวสะอาด แยกออกมารวม ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนมะเฟือง บ้านอีโค บ้านตลุกยาง และ
บ้านดอนเค็ง 

๓.ตำบลโนนทองหลาง แยกออกมารวม ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองไข่ผำ 
เมื่อแยกหมู่บ้านออกมารวมกันแล้วรวมกันได้จำนวน ๘ หมู่บ้าน ยังไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้อย่างน้อย
จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ทางอำเภอบัวใหญ่จึงให้ดำเนินการแยกหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนมากที่สุดในจำนวน ๘ 
หมู่บ้านเพ่ิมขึ้นอีก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแจ้งใหญ่ แยกหมู่บ้านเพ่ิมเป็นบ้านแจ้งเจริญ และบ้านบุเสมา แยก
หมู่บ้านเพิ่มเป็นบ้านเสมาทอง รวมเป็นจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน แล้วดำเนินการจัดลำดับหมู่ที่ และหมู่บ้าน ได้ตามลำ
ดังนี้ คือ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

หมู่ที่ ๒ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ ๓ บ้านบุเสมา 
หมู่ที่ ๔ บ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ที่ ๕ บ้านเสมาทอง 
หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกยาง 
หมู่ที่ ๗ บ้านอีโค 
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมะเฟือง 
หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเค็ง 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไข่ผำ 
เมื่อดำเนินการแบ่งแยกหมู่บ้านรวบรวมได้จนครบจำนวน ๑๐ หมู่บ้านแล้ว นายทัศนัย  เจริญสุข 

ปลัดอำเภออาวุโส ในขณะนั้น ได้สอบถามผู้นำชุมชนว่า ตำบลใหม่จะใช้ชื่อตำบลอะไร มีข้อสรุปร่วมกันว่า 
“ตำบลหนองแจ้งใหญ่” โดยมีมูลเหตุในการเลือกหนองแจ้งใหญ่เป็นชื่อตำบล คือ หนองแจ้งใหญ่ เป็นชื่อหมู่บ้าน
เก่าแก่ดั้งเดิมที่มีคนรู้จักมานานนับร้อยปี 

ต่อมา หลังจากได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจริญ และบ้านเสมาทอง แล้ว ทางอำเภอบัวใหญ่จึง
ให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกำนันตำบลหนองแจ้งใหญ่ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมี นายสมคิด  
สิริวัฒนากุล ผู้ใหญ่บ้านหญ้าคา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลหนองแจ้งใหญ่คนแรก และต่อมาใน
ปีเดียวกัน คือ พ.ศ.๒๕๓๗ นายสมคิด  สิริวัฒนากุล กำนันตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการประสาน
งบประมาณโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) มาสร้างอาคารที่ทำการสภาตำบลหนองแจ้งใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรง
ข้ามกับโรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่  ปัจจุบันเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ยก
ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสภาตำบล และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และเพ่ือ
ถือเป็นการปฏิบัติให้ถูกตั้งตามกฎหมายกำหนดให้มี “ตราสัญลักษณ์” ขององค์กร โดยตราสัญลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จะต้องสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน สามารถอธิบายสื่อความหมายได้เมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ นายสมคิด  สิริวัฒนากุล กำนันตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยตำแหน่งในขณะนั้น และคณะผู้นำ  ได้ปรึกษาหารือ
กัน และได้ข้อสรุปว่า ตราสัญลักษณ์ต้องสอดคล้องกับชื่อตำบลหนองแจ้งใหญ่ และความเชื่อที่เป็นตำนาน และ
รูปธรรมเชิงประจักษ์ คือ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มี“ต้นแจง” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ต้นแจ้ง” ยืนต้น และมีด
วงอาทิตย์ 

ลักษณะตราสัญลักษณ์  
เป็นรูปวงกลม รอบนอกเป็นชื่อองค์กร ตอนกลางมีรูปหนองน้ำ ต้นแจง และดวงอาทิตย์ 
 

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์  
หนองน้ำ หมายถึง หนองน้ำขนาดใหญ่ ในประวัติศาสตร์การค้นพบก่อนตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็น
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้นร่มเย็น เหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ 
ต้นแจง หมายถึง ต้นไม้ ในประวัติศาสตร์การค้นพบก่อนตั้งหมู่บ้าน ซึ่งเกิดอยู่ในบริเวณรอบหนองน้ำ และพ้ืนที่
ใกล้เคียงจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นร่มไม้ที่พักพิงหลบแดด เป็นไม้
เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารได้ 
ดวงอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่างส่องนำทางการสัญจรไปมา และสร้างพลังงานให้กับคนในชุมชน  
 
สรุปความหมายภาพรวมของตราสัญลักษณ์  

มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองแจ้งใหญ่ พร้อมกับมองเห็น “ต้นแจง” 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ต้นแจ้ง” ยืนต้นตระหง่านอยู่ริมหนองน้ำ มีบรรยากาศของท้องฟ้าสดใสและมีดวง
อาทิตย์สาดส่องแสงสว่างลงมา ผู้คนมีความสุขท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 

2.1  วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
“ คุณภาพชีวิตใหม่  สะอาด สะดวก ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง   

สังคมวัฒนธรรมประเพณี  สร้างพลังร่วมใจ ” 
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วิสัยทัศน์กับการขยายคำและความหมาย 
คุณภาพชีวิตใหม่  คือ ต้องสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ ให้กับประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ่  
สะอาด  คือ  สิ่งแวดล้อมดี น้ำดี อากาศ ดินดี  ต้องไม่มีมลพิษ มลภาวะ 
สะดวก คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน  ถนน ไฟฟ้า ประปา 
ปลอดภัย คือ การใช้ชีวิตไม่มีอันตรายใด ๆ จาก สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง คือ  
 ๑.สร้างการผลิต กินเอง ใช้เอง อย่างไม่ขัดสน 
 ๒.เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อญาติ เพื่อนบ้าน 

๓.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารชุมชน ทั้งเป็นวัตถุดิบ และแปรรูป 
 ๔.การตลาดแบบทันสมัย 
 
 สังคมวัฒนธรรมประเพณีสร้างพลังร่วมใจ คือ  

๑.การรวมตัวของสังคม กลุ่มองค์กรชุมชน  
  - เด็กเยาวชน  
  - สตรีแม่บ้าน  
  - ผู้สูงอายุ  
  - คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
  - ประชาชนวัยทำงานทั่วไป 
  ๒.การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม   

๓.ชุมชนสวสัดิการ 
 
• พันธกิจ  (mision) 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
๒. พัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา 
๔. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๕. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มีมาตรฐาน    
    และ มีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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1. สภาพทั่วไป 
 
 1.  ด้านกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   1.1   ลักษณะที่ตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 35.27  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  37,413 ไร่ ในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  101  กิโลเมตร  

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
ประมาณ   3.5  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ 
    ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลห้วยยาง 
    ทิศใต้        มีอาณาเขตติดต่อกับ       ตำบลโนนทองหลาง 
    ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ      เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
    ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลโนนทองหลางและตำบลหนองบัวสะอาด 
      1.2   ลักษณะภูมิประเทศ     

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และที่
ดอน ไม่มีภูเขา พ้ืนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 140-250 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่
ราบสูง ใช้เป็นทำไร่  และลาดเอียงมาทางทิศใต้ของอำเภอ ทางตอนกลางเป็นที่ลุ่มเหมาะกับการทำนา 
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   1.3   ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม แบบร้อนชื้นได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอา
ความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและ
ความชื้นเข้ามาทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูร้อน
ทิศทางลมในแต่ละฤดู  สามารถแบ่งได้เป็น  3  ฤดู  คือ     

- ฤดูหนาว  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์  ซึ่งเป็นช่วง 
ที่มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นมวล อากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว  ทำให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นและ แห้งทั่วไป ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มช้ากว่ากำหนดนี้ได   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ ลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วย  สำหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมาก
ที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

- ฤดูร้อน   เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้เป็น 
ช่วงของฤดูมรสุม  อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว 
มากที่สุดในรอบป ี 

- ฤดูฝน   เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม   เป็นช่วงที่มรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศ
ต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน   ในระยะนี้
อากาศจะมีความชุ่มชื้นมาก    ทำให้ มี ฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป   
โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก   หนาแน่นมากที่สุดในรอบปี   อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัย
ดังกล่าว   ที่จะทำให้มีฝนตกชุกแลว  ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่
ประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ด้วย และหลังจากกลางเดือนตุลาคมเป็น ต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว   
    1.4  ลักษณะของดิน   
           ลักษณะของดิน   เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ สภาพดินมีความเค็ม
ดังนั้นการเพาะปลูก ถ้าปริมาณน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องอาศัยการชลประทานเข้าช่วยเพ่ือให้
สามารถมีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก 
    2.  ด้านการเมือง/การปกครอง  
     2.1  เขตการปกครอง  
  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  มีจำนวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้านคือ มีพื้นท่ีเต็มทั้ง   10   หมู่บ้าน คือ   
  หมู่ที่   1  บ้านหนองแจ้งใหญ่    ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำนวย  นพรัมย์ 
  หมู่ที่   2  บ้านหญ้าคา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมพร   หมั่นกิจ 
  หมู่ที ่  3  บ้านบุเสมา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายชูศรี     ดีสวน 
  หมู่ที่   4  บ้านแจ้งเจริญ    ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุนทร   วงชารี 
  หมู่ที่   5  บ้านเสมาทอง   กำนันตำบลฯ  นายทองพูน  ทองแสง 
  หมู่ที่   6  บ้านตลุกยาง    ผู้ใหญ่บ้าน  นายปรีชา    พลประเสริฐ  
  หมู่ที่   7  บ้านอีโค   ผู้ใหญ่บ้าน  นายกิตติ      แคนสี 
  หมู่ที่   8  บ้านโนนมะเฟือง  ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิชิด      พิศนอก 
  หมู่ที่   9  บ้านดอนเค็ง   ผู้ใหญ่บ้าน  นายอุทัย      นรินทร์นอก 
     หมู่ที่   10บ้านหนองไข่ผำ  ผู้ใหญ่บ้าน  นายชำนาญ   พิงชัยภูมิ 
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 มีพ้ืนทีท่ั้งหมด          35.27    ตารางกิโลเมตร    
 ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ    356 กิโลเมตร   
 ห่างจากอำเภอบัวใหญ่          3.5 กิโลเมตร    
 ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ    101 กิโลเมตร   

     2.2  การเลือกตั้ง  
       การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการ  
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่   
28  พฤศจิกายน  2564   มีจำนวน  10  หมู่บ้าน   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5,255  คน  ผู้มาใช้สิทธิ  
3,843 คน คิดเป็นร้อยละ  73.13  บัตรดี   3,737  ใบ   คิดเป็นร้อยละ  97.24  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  
18  ใบ คิดเป็นร้อยละ  0.47   บัตรเสีย 88  ใบ   คิดเป็นร้อยละ  2.29   

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย  
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)   จำนวน  1  คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2 คน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ 
1 คน 10  หมู่บ้าน  รวมเป็น 14 คน  ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   จำนวน  10  คน    รวมเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง  14  คน   ดังนี้ 
 
 1.  นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  1 
 2.  นายสัญญา    บุญยัง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  2 
 3.  นายพิกุลทอง   กำมหาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  3 
 4.  นายทรงยศ     ศรีวัฒนพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  4 
 5.  นายโยธิน      ป่ามะไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  5 
          6.  นางสาวสมปอง  มิสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  6 
          7.  นางสาวเพ็ญนภา  นรินทร์นอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  7 
          8.  นายประมวล   เกตุนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  8 
          9.  นางสาวสำราญ   บุพบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  9 
         10. นายบุญรัก    นาดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  10 
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3. ประชากร  
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
       ตำบลหนองแจ้งใหญ่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1 ,975 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  

6,575  คน  แยกเป็น  ชาย  3 ,343   คน  หญิง  3 ,232  คน   มีความหนาแน่น  187   คนต่อตาราง
กิโลเมตร   (สำรวจเมื่อ วันที่  6   กันยายน 2564  )  ดังตารางดังนี้ 
ตารางแสดงจำนวนประชากร 

ตำบล บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน (หลัง) 
จำนวนประชากร 

รวมทั้งสิ้น เพศชาย (คน) เพศหญิง 
(คน) 

หนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ 
หญ้าคา 
บุเสมา 
แจ้งเจริญ 
เสมาทอง 
ตลุกยาง 
อีโค 
โนนมะเฟือง 
ดอนเค็ง 
หนองไข่ผำ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

179 
343 
262 
273 
162 
62 

196 
161 
82 

255 

262 
458 
486 
442 
346 
124 
383 
303 
134 
405 

256 
464 
456 
430 
354 
107 
359 
285 
140 
381 

518 
922 
842 
872 
700 
231 
742 
588 
247 
786 รวมทั้งสิ้น  10  หมู่บ้าน 1,975 3,343 3,232 6,575 

 
 

     
 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร                  
 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
        ๐ - 2 
        3 - 12 
      13 - 20 
      21 - 40 
      41 - 59  
      60   ขึ้นไป 

79 
412 
335 
994 
976 
547 

72 
336 
302 
830 

1001 
691 

151 
748 
637 

1,824 
1,977 
1,238 

 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
         ประชากรช่วงวัยทารก (แรกเกิด – 2 ปี)    จำนวน   151   คน   คิดเป็นร้อยละ  2.30   ของ
ประชากรทั้งตำบล 
         ประชากรช่วงวัยเด็ก (เริ่มตั่งแต่อายุ 2 ปี – 12 ปี)  จำนวน 748  คน คิดเป็นร้อยละ 11.38  
ของประชากรทั้งตำบล 
         
 

**  ข้อมูล  ณ  วันที่  6   กันยายน  2564* 
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  ประชากรช่วงวัยรุ่น (เริ่มตั่งแต่อายุ 13 ปี – 20 ปี)   จำนวน  637  คน คิดเป็นร้อยละ 9.69   
ของประชากรทั้งตำบล 
         ประชากร ช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั่งแต่อายุ 21 ปี – 40 ปี)  จำนวน  1,824  คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.74  ของประชากรทั้งตำบล 
 ประชากร ช่วงวัยกลางคน (ริ่มตั้งแต่ 41 – 59 ปี) จำนวน  1,977 คน คิดเป็นร้อยละ  30.07 
ของประชากรทั้งตำบล 
 ประชากร  ช่วงวัยชรา  (เริ่มตั้งแต่  60  ปี  ขึ้นไป) จำนวน 1,238  คน  คิดเป็นร้อยละ  
18.83 ของประชากรทั้งตำบล 

 
 
  4.  สภาพทางสังคม 
          4.1  การศึกษา 
             (1) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 
                   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและ
โรงเรียน   รวมทั้งหมดจำนวน  5  แห่ง และมีข้อมูลจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
         ตาราง 4.1   จำนวนเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง  
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 
โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ  

75 
58 

158 
114 
49 

65 
52 

147 
123 
46 

66 
44 

150 
132 
47 

66 
45 

152 
127 
48 

 
       (2) โรงเรียนอาชีวศึกษา  1  แห่ง ได้แก่ 
                    ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  มีโรงเรียนในพื้นระดับอาชีวศึกษาและ  
จำนวน   1  แห่ง และมีข้อมูลจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
         ตาราง 4.2   จำนวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 
                          2561 – 2564 
 

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 
 

2,564 1,972 2,017 2,164 
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    (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                   
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด

การศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (3 - 5 ขวบ) ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล   3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
ดำเนินการในปีการศึกษา  2544 โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูหรือครูผู้ ช่วยให้ช่วย 
ดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัย
เรียน  จำนวน  2 แห่ง และมีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้ 

 
ตาราง 4.3   จำนวนเด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.  2561 – 2564 

 

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา – เสมาทอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค  
 

48 
37 

47 
35 

46 
21 

36 
23 

 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลหนองแจ้งใหญ่) 1 แห่ง     
         
  4.2   สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่        1    แห่ง  
  
  4.3  อาชญากรรม 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ไม่เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสำรวจส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ การติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างตามจุด ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 
  4.4  ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติด ในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ พบว่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีผู้ติดยาเสพติดแต่มีจำนวนไม่มากนัก ก็เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาช น 
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้เฉพาะ
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
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  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้  
   1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
   2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
   3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ  
   4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
   5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ้านที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
   6. โครงการรวมใจต้านภัยหนาว  
   7. การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 
        - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน       1,247 ราย  
        - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ   จำนวน         367 ราย  
        - ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จำนวน   2 ราย  
 5.  ระบบการพื้นฐาน 
      5.1  การคมนาคมขนส่ง 
        การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้เส้นทางบัวใหญ่ - เมืองคง และถนนลาดยาง รพช. 
ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบล กรมโยธาธิการและโครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 5.2  การไฟฟ้า 
           การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   อยู่ในความ  
รับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือน อย่างทั่วถึง  แต่จะยังมีครัวเรือนที่แยกออกจากครอบครัวไปอยู่ตามไร่นายังไม่มีไฟฟ้าใช้เป็น
บางส่วน   
 5.3  การประปา 
 ประปาหมู่บ้าน                        10       หมู่บ้าน 

ตารางแสดงระบบน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบล 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชนิดของ

ประปา 
หน่วยงานที่ดำเนินการ สภาพปัจจุบัน หมายเหตุ 

  หนองแจ้งใหญ่ 1 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  หญ้าคา 2 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  บุเสมา 3 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  แจ้งเจริญ 4 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  เสมาทอง 5 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  ตลุกยาง 6 - อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี ใช้ร่วมกับหมู่  
  อีโค 7 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี ที่ 7,8 
  โนนมะเฟือง 8 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  ดอนเค็ง 9 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
  หนองไข่ผำ 10 ผิวดิน อบต.หนองแจ้งใหญ่ ใช้การได้ดี  
รวม  10 หมู่บ้าน      
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 5.4  โทรศัพท์ 
                    ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่   
 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
           ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บัวใหญ่ ตั้งอยู่  เลขท่ี  45  ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา   ห่างจากตำบลหนองแจ้งใหญ่  ประมาณ  3.5 กิโลเมตร 
 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ  
   6.1  การเกษตร 
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ สำคัญ  ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง   อ้อย   ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  แต่ผลผลิตที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  เนื่องจากยังใช้พันธุ์พืชและวิธีการดั้งเดิม อีกทั้ง
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เต็มที่ นอกจากทำนาปลูกข้าวแล้ว หลังจากที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน 3-4 เดือน เท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจาก
การเกษตรกรรม จึงทำให้เกษตรกรดิ้นรนหาทำงานที่อ่ืน เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เช่น เดินทางไป
รับจ้างในต่างจังหวัด  ทางภาคตะวันออกและรับจ้างในกรุงเทพฯ 
    การเลี้ยงสัตว์  (ไก่ กระบือ สุกร โค  เป็ด  เป็นต้น)  อาชีพรอง  ได้แก่  การค้าขาย  การรับจ้างทั่วไป  
และการไปทำงานต่างประเทศ 
   6.2  การประมง 
        ประชาชนในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่   ไม่ทำประมงเป็นอาชีพ การทำประมง ในพ้ืนที่เป็นไป เพ่ือการใช้ 
ประกอบอาหารในครัวเรือน  โดยมีอ่างเก็บน้ำชลประทาน และลำห้วยต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นแหล่งหาปลาและสระ
น้ำขนาดเล็กใช้ สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค 
      6.3  การปศุสัตว์ 
             ตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีการปศุสัตว์ที่สำคัญ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร มีฟาร์มเลี้ยงสุกร  
ขนาดเล็ก  จำนวน  1  แห่ง  ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  อยู่บ้านหญ้าคา  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม     
   6.4  การบริการ  
     หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน  3-4 
เดือน   เท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงทำให้เกษตรกรดิ้นรนหาทำงานที่อ่ืน เพ่ือหารายได้  
มาจุนเจือครอบครัว เช่น เดินทางไปรับจ้างในต่างจังหวัด  ทางภาคตะวันออกและในกรุงเทพฯ 
   6.5  การท่องเทีย่ว  
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
   6.6  อุตสาหกรรม  
             ประเภทอุตสาหกรรมผลิต จำนวน...-....... แหง่ ได้แก่ โรงสีข้าว  
   6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
             การพาณิชยกรรมในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นกิจการร้านค้าปลีก เครื่องอุปโภคบริโภค
ต่าง ๆ   การรวมกลุ่มของตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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   6.8  แรงงาน  
   แรงงาน ในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่  เป็นแรงงานจากคนในชุมชน    บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่ สามารถแก้ไขได ้
 
 7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
           7.1  การนับถือศาสนา  
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดประจำหมู่บ้าน 
        7.2  ประเพณีและงานประจำปี  

- งานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  - งานวันเด็กแห่งชาติ 
  - งานวันสงกรานต์ 
  - งานวันแห่เทียนเข้าพรรษา 
  -  ทำบุญตักบาตรเทโว 
  - งานวันวันพ่อแห่งชาติ 
  - งานวันแม่แห่งชาติ 

- งานประเพณีลอยกระทง 
 
           7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  
   7.4  OTOP  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
 
  8.   ทรัพยากรธรรมชาติ  
        8.1  น้ำ  
   แหล่งน้ำธรรมชาติ  
        - แม่น้ำไม่มี 
 
   8.2  ป่าไม้  
   - 
  8.3   ภูเขา 
          ตำบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ดอน  ไม่มีภูเขา  
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  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ำตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

หมู่ที่ / บ้าน 

แหล่งน้ำ ( แห่ง ) 
ลำห้วย สระน้ำ หนอง/บึง อ่างเก็บ

น้ำ 
ฝาย บ่อโยก บ่อ 

น้ำตื้น 
ประปา 
หมู่บ้าน 

ถังเก็บน้ำ
หมู่บ้านวัด/
โรงเรียน 

  1.หนองแจ้งใหญ่ 1 - 1 - 1 - - 1  
  2. หญ้าคา 1 2 - 1 2 - - 1  
  3. บุเสมา 2 - 1 - 3 - - 1  
  4. แจ้งเจริญ - 1 1 - - - - 2  
  5. เสมาทอง 1 - 1 - 2 - - 1  
  6. ตลุกยาง 1 2 - - 2 - - -  
  7. อีโค 2 - 2 - 2 - - 1  
  8. โนนมะเฟือง 2 - 1 - 1 - - 1  
  9. ดอนเค็ง 2 1 1 - 1 - - 1  
10. หนองไข่ผำ 2 2 3 - 1 - - 1  
รวม  10  หมู่บ้าน 14 8 11 1 15 - - 10  

  
8.5  จำนวนฝายน้ำล้นภายในตำบล 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน(แห่ง) ชนิดของฝาย สภาพปัจจุบัน หมายเหตุ 
  หนองแจ้งใหญ่ 1 1 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  บ้านหญ้าคา 2 2 คสล. ขาดแคลน้ำ  
  บุเสมา 3 3 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  แจ้งเจริญ 4 - คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  เสมาทอง 5 2 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  ตลุกยาง 6 2 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  อีโค 7 2 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  โนนมะเฟือง 8 1 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  ดอนเค็ง 9 1 คสล. ขาดแคลนน้ำ  
  หนองไข่ผำ 10 1 คสล. ขาดแคลนน้า  
รวม  10  หมู่บ้าน  18    
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน  (วัสดุงานบ้านงานครัว)  

1,182,505 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนท่ีเรยีนอยู่ในโรงเรียนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ได้รับอาหารเสรมิ (นม)  

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน (ศูนย์ 2 ศูนย์) 

385,875 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน  โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน  

1,890,000 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน  โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการจดัหาวัสดุการเกษตร 10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อจัดหาวัสดุทางการเกษตรได้เหมาะสม
และถูกต้อง 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

6.  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดำร ิ

โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว  

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้
ร่วมกันปลูกต้นไม ้

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สงัคม 

โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันสมควรตำบลหนองแจ้งใหญ่  

30,000 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

เยาวชนได้ความรู้ และรู้วิธีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร  

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ยตุิความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี  

15,000 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้เด็กและสตรีได้มีความรู้เกีย่วกับกฎ 
หมายคุ้มครองเด็กและสตรี  

เด็กเยาวชน สตรีในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่. 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีและการจัดทำหีบห่อบรรจุภณัฑ์ 

350,000 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่มสตร ี

กลุ่มสตรีในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ด้อยโอกาส 

21,600 สำนกั/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแกไ้ขปญัหา
ความยากจนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบล หนองแจ้ง
ใหญ่ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

10,071,600 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ผู้สูงอายุในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

12.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 3,696,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  
ผู้พิการในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

13.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วย
โรคเอดส์ 

30,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล
หนองแจ้งใหญ่ 

14.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

อุดหนุนปกครองอำเภอบัวใหญ่ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ
ติด 

ประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่  

15.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สังคม 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

30,000  สำนักงานปลัด อบต. เพื่อป้องกันสถาบนัสำคัญของชาติ 
ประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

16.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคเอดส์ 

10,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม 
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์  

เยาวชนและประชาชนใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

17.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

40,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่ต่าง 
ๆ ภายในชุมชน 

ชุมชนได้รับการป้องกันจาก
โรคติดต่อต่างๆ  

18.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สนุขัและ
แมวเป็นโรคพิษสนุัขบา้ 

สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

19.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า  

50,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สนุขัและ
แมวเป็นโรคพิษสนุัขบา้ 

สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชน  

100,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้สามารถลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ 
นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม
และเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓ Rs 

ได้พัฒนาระบบการจดัการขยะมลู
ฝอยโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกจิกรรมใน
การพัฒนา 4 ด้าน  

เด็กและเยาวชนได้ร่วมกจิกรรมใน
การพัฒนาท้ัง 4 ด้าน 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

10,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ ่

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีงานฉลองชัย
ท้ายสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ 
ประจำปี   

100,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ชาวอำเภอบัวใหญ่ระลึกถึงวีระ
สตรีท่านท้าวสุรนารี (คุณยา่โม)  

ชาวอำเภอบัวใหญ่  

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
โครงการจดังานประเพณีฉลองชัยท้าวสุร
นารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจำปี  

40,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในอำเภอบัวใหญเ่กิด
ความรักและสามัคคีในการจัดงาน 

ประชาชนในอำเภอบัวใหญ ่

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬา
ตำบลหนองแจ้งใหญ ่

5,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอุปกรณ์และพัฒนาการเล่น
กีฬาให้กับเยาวชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

เยาวชนไดเ้ล่นกีฬาเพ่อส่งเสริมการ
สุขภาพและกีฬาภายในตำบลฯ 

26.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านภยัยา
เสพติด 
 

150,000 
210,000 

 

สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในตำบล
หนองแจ้งใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน ในตำบล
หนองแจ้งใหญ ่

 27 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นและทศัน
ศึกษา ดูงาน 

200,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน 
ได้รับความรู้ในการปฏิบตัิงานราชการให้
มีประ สิทธิภาพยิ่งข้ึน  

พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ  



 

 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์  10,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทย  

ประชาชนภายในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา 

(10,000) 
60,000 

สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทย 

ประชาชนภายในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์  20,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท้องถิ่นได้
พบปะสังสรรค์กัน 

เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท้องถิ่นท้ัง ๑๐ 
อบต. 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการพัฒนาจติสำนึกและ
จรรยาบรรณเชิง บูรณาการ 

20,000 , สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำหมูบ่้าน 
สมาชิกสภา อบต. มีการพัฒนาจิตสำนึก 
และจรรยาบรรณ ในวันสำคญัทาง
ศาสนา  

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บา้น 
สมาชิกสภา อบต. 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 100,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมให้กับผูบ้ริหาร ผู้นำหมู่บา้น 
สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ  

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บา้น 
สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ  

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัตั้ง/อดุหนุน ศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี  

20,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการรับ
เรื่องปัญหาความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอบัว
ใหญ่  
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34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำหรือปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  

150,000 
65,000 

สำนัก/กองคลัง 
เพื่อให้ปรับปรุงระบบข้อมูลภาษีที่
ถูกต้องและบริการอย่างท่ัวถึง  

ข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

35 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
ในการรับฟังความคิดเห็นความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(700,000) 
417,000 

 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบภยัพิบัติต่าง ๆ  480,323. สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่
เดือดร้อนจากภัยพิบัตติ่าง ๆ  

หมู่บ้านภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  25,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ  

หมู่ที่ ๑-๑๐ 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

120,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เยาวชนและประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่  

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี  

100,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ 
อปพร. 

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี  

200,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อฝึกทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานของ อปพร. 

หมู่ที่ 1-10 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

15,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

อปพร.ภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

43 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสรมิฯ 
 (อพ.สอ.สถ.) 

10,000  สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระ ราชดำริสมเด็จพระเทพตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดนิ 30,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเสรมิสร้างและปลูกฝังให้
ประชาชนในตำบล เกดิความรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งข้ึน 

ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. /พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น/ พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง และ
ระชาชนในตำบล 

45 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

127,500 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณก์าร
เรียน) 

45,200 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

47 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

30,000 สำนักงานปลัด อบต. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และ
ช่วยกำจัดลูกน้ำยงุลาย 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

48 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID -19) 

50,000 สำนักงานปลัด อบต. เพื่ออบรมให้ความรู้ป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

49 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ  80,000 สำนักปลดั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจ้า
มามีส่วนร่วม  

อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านเสมาทอง -คุ้มหนองแซง) 

314,400 กองช่าง 
เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 640 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

51 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝา คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตลกุยาง  

122,300 
กองช่าง 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10  เมตร  ยาว 52  
เมตร 

52 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านหนองแจง้ใหญ่ 

282,000 
กองช่าง 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึก 0.30 
เมตร  หนา 0.10  เมตร   ยาว 83  
เมตร 

53 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  

273,600 

กองช่าง 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย 

วางท่อระบายนำ้ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง  0.40 เมตร จำนวน  
113  ท่อน พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป
พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก  จำนวน 12 
บ่อ 

54 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมูท่ี่ 9 
บ้านดอนเค็ง  

481,400 

กองช่าง 
เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9 
ขนาดสนัฝายกว้าง 4 เมตร  สูง 2 
เมตร ยาว 20 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  
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โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 3   โครงการ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.
หนองแจ้งใหญ่  

118,000 กองช่าง 
เพื่อปรับปรุงสำนักงานท่ีทำการ อบต. หนอง
แจ้งใหญ่ 

 

2.  โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่
พักสายทางภายในหมูบ่้านหญ้าคา 
 หมู่ที่ 2 

78,000 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง / การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

 

3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่
พักบริเวณคุม้ 7 บ้านโนนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8  

238,000 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง / การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม  23  โครงการ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตู
เปิด-ปิด (บริเวณโสกเสียวลำห้วยหนอง
แซง) บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 
499,000 

กองช่าง 
ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 
2 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถึง
บ้านบุเสมา หมู่ 3 

เงินสะสม 
594,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร  

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถงึถนน 
ทช.6030 บ้านดอนเค็ง หมู่ 9 

1,849,500 
เงินสะสม 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,425 ตารางเมตร 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ คสล. ลงสระหนองเทิง 
หนองใต้ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
1,000,000 

กองช่าง เพื่อให้มีการระบายน้ำเขา้สระเพื่อ
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด 1.00 
x1.00 เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาว
รวม 200 เมตร 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ คสล พร้อมบ่อพัก บ้าน
หญ้าคา หมู2่ (ซอยบ้านนางมน นิมิตร
กุล)  

เงินสะสม 
310,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและช่วย
ระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บา้น
ได้สะดวกและปลอดภัย 

วางท่อขนาด 0.40x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 97 
เมตร  

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้าน
นางสาวสุดาสมร จริยะกุลเดโช)) 

เงินสะสม 
450,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

เทคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร และวางท่อพร้อมบ่อ
พักขนาด 0.30x 1.00 ความยาวไม่
น้อยกว่า 117 ม. 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอยคุ้ม 9)  

เงินสะสม 
260,000 

. 
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

เทคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. และวางท่อ พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.30 x 1.00 ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 69 เมตร  



 

 
 
 
 
 
 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักซอยบ้านนางจิราพร แก้วกองนอก 
และนายสมยงค์ รักษาพล บ้านบุเสมา หมู่
ที่ 3 

เงินสะสม 
200,000 

กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

เทคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หนา 
0.01 เมตร และวางท่อ ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จำนวน 38 ท่อน  

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หมู่ 3 ถึง
บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1  

เงินสะสม 
498,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร  

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้าม
วัดจากบ้านนางพวงผกา มหาหงส ์ถึงสี่
แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1  

เงินสะสม 
360,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและช่วย
ระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บา้นได้
สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม บ่อพัก
ความยาวรวม 120 เมตร  

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดป่า
ล้านนาบุญ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 
800,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 750 ลบ. ม. 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. พร้อม
เสรมิคันคูลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 
6  

เงินสะสม 
500,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ความยาว 11 เมตร แนวเอียง  

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับถมดินลำห้วยยาง บ้านตลุก
ยาง หมู่ 6 

เงินสะสม 
100,000 

กองช่าง เพื่อประชาชนมีพื้นที่ในการใช้
ประโยชน์เพิม่มากข้ึน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร  

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกหนองทะเล ถึง คุ้มโนนหินปูน บ้านอี
โค หมู่ 7 

เงินสะสม 
1,600,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,952 
ตารางเมตร 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสรมิถนนดินจากศาลาประชาคม 
ถึงลำห้วยใหญ่ บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 
200,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร  
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16.  

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์
ถนนกลาง บ้านดอนเค็ง หมู่ท่ี 9  

เงินสะสม 
650,000 

กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 183 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1002 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม. 
ยาว 67 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 335 ตร.ม. 

17.  

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองไข่ผำ หมู่ท่ี 
10 

เงินสะสม 
418,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

วางท่อขนาด 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักความยาว ไม่น้อยกว่า 123 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร  

18.  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหนองมะหลอดบ้าน
หนองไข่ผำ หมู่ท่ี 10  

เงินสะสม 
498,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร 

19.  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หญ้าคา หมู่ท่ี 2 ถึงบ้านหนองบัว
สะอาด 

เงินสะสม 
100,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 165.00 
ตารางเมตร 

20.  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ
ซอยบ้านนายบรรเลง สาระอินทร์ ถึง
หนองจอก บ้านแจ้งเจริญ หมู่ 4 

เงินสะสม 
490,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ด้านท่ี 1 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว148 เมตร ด้านท่ี 2 กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว150 เมตร 

21. 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ 
หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 
151,800 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางการ
สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น 

ช่วงท่ี 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้า 1.00 
เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 ปรับปรุง
ถนนพื้นท่ี 30..00ตร.ม. หนา 0.05 เมตร  

22.  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ 5 ถึง หนอง
แซง  

เงินสะสม 
495,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร  

23.  

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักบ้านโนนมะเฟือง หมู่ 8 
(คุ้ม 7) 

เงินสะสม 
499,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

วางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวาม 142 เมตร ซ่อมผิวจราจร
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร  
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โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 

1 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีของสมเดจ็
พระเทพฯ หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจรญิ 

6,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 

2 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 1 บ้าหนองแจ้งใหญ่ 

3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง 

4 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

5 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

6 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟอืง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนนิโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้า
โทณ หมู่ที่ 7 บ้านอโีค 

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

8 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 3  
บ้านบุเสมา 

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา 

9 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 5  
บ้านเสมาทอง 

7,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 5  บ้านเสมาทอง 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 
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10 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 
10 บ้านหนองไขผ่ำ   

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  10  บ้านหนองไข่ผำ 

11 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 2  
บ้านหญ้าคา   

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  2 บ้านหญา้คา 

12 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง 

13 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 6 บ้านตลุกยาง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง 

14 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ   

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  10 บ้านหนองไข่ผำ 

15 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ 5  บ้านเสมาทอง   

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง  

16 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง   

6,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง  

17 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ฯ หมู๋ 3 บ้านบุเสมา 

7,000 

สำนักปลดั 
เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  3 บ้านบุเสมา 

18 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัรัตนฯ์ หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง  

6,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง  
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 To Be Number One (ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 5 
บ้านเสมาทอง 

6,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 

20 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 7 
บ้านอีโค 

7,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  7 บ้านอีโค 

21 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 1 
บ้านหนองแจ้งใหญ่  

7,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  1 บ้านหนองแจ้ง
ใหญ่ 

22 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 6 บ้านตลุกยาง  

6,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง  

23 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 1  
บ้านหนองแจ้งใหญ่  

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  1 บ้านหนองแจ้ง
ใหญ่  

24 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 4  บ้านแจ้งเจรญิ  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  4 บ้านแจ้งเจริญ 

25 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 10 บ้านหนองไขผำ  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  10 บ้านหนองไขผำ 

26 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 6 บ้านตลุกยาง  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง 
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27 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  2 บ้านหญา้คา 

28 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง 

29 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 3 บ้านบุเสมา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  3 บ้านบุเสมา 

30 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 4  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  4 บ้านแจ้งเจริญ 
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                    อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  64  โครงการ   
              จำนวนเงิน  19,565,495.02  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  64  โครงการ  จำนวนเงิน  19,381,132.96  ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
              ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 8,200.00 1 8,200.00 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 3,441,233 5 3,256,906.94 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 1 8,530.00 1 8,530.00 

4)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3 13,031,000.00 3 13,031,000.00 

5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 34 341,700 34 341,700 

6)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,366,660.02 7 1,366,660.02 

7)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 5 326,378.00 5 326,378.00 

8)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 509,653.00 5 509,653.00 

9)ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 532,105.00 3 532,105.00 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

รวม 64 19,565,459.02 64 19,381,132.96 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแจ้งใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริ
หาร่ส่วนตำบล 

1,890,000.00 1,822,212.00 1,822,212.00 67,788.00 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 1,182,505 1,182,505 998,178.94 184,326.06 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร วัสดุการเกษตร 10,000.00 8,530.00 8,530.00 1,470.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

โครงการท้องถิ่น  รวมใจภักดิ ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

10,000.00 8,200.00 8,200.00 1,800.00 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,071,600.00 9,571,000.00 9,571,000.00 500,600.00 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 3,696,000.00 3,448,000.00 3,448,000.00 248,000.00 

7 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 

8 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณบีัวไหมบัวใหญ่ 40,000.00 39,650.00 39,650.00 350.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ 50,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา 210,000.00 209,258.00 209,258.00 742.00 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

60,000.00 40,100.00 40,100.00 19,900.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000.00 27,370.00 27,370.00 72,630.00 

13. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สนิ 

65,000.00 51,029.00 51,029.00 13,971.00 

15. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 

200,000.00 28,467.00 28,467.00 171,533.00 

16. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 10,000.00 8,305.00 8,305.00 1,695.00 

17. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 417,000.00 401,852.00 401,852.00 15,148.00 

18. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

เงินสำรองจ่าย 480,323.00 460,525.00 460,525.00 19,798.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 25,000.00 18,860.00 18,860.00 6,140.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

120,000.00 52,720.00 52,720.00 67,280.00 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

127,500 100,300 100,300 27,200 

22 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนั) 
385,875 302,316 302,316 83,559 

23 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
45,200 33,900 33,900 11,300 

24 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้(คา่สำรวจขึน้ทะเบียน) 

10,000 3,600 3,600 6,400 

25 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา้(คา่ใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ) 

50,000 42,000 42,000 8,000 

26 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
(โอนเพิ่ม 40,000) 

100,000 
121,530 121,530 18,470 

27 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลือดออก  
30,000 12,370 12,370 17,630 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

122,300 83,000 83,000 39,300 

29 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 
282,000 280,000 280,000 2,000 

30 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 

4 บ้านแจง้เจริญ 
273,600 273,000 273,000 600 

31 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบ้านหญา้คา 

หมู่ที่ 2  
78,000 74,000 74,000 4,000 

32 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. หนองแจ้งใหญ่  

(ตั้งเป็นรายการใหม่) 
118,000 108,660.02 108,660.02 9,339.98 

33 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม 7 

หมู่ 8 บ้านโนนมะเฟืองตั้งเป็นรายการใหม่) 
238,800 234,000 234,000 4,800 

34 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 
(สายบ้านเสมาทอง-บ้านหนองแซง) 

314,400 314,000 314,000 ,400 

35 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9  

บ้านดอนเค็ง  
481,400 กันเงิน 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  23 โครงการ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตเูปิด-ปิด (บรเิวณ
โสกเสียวลำห้วยหนองแซง) บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 
499,000   ยังไม่ดำเนินการ 

37 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนอง
แจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถึงบ้านบุเสมา หมู ่3 

เงินสะสม 
594,000 466,000 466,000 128,000 

38 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้ง
ใหญ่ หมู่ 1 ถึงถนน ทช.6030 บา้นดอนเค็ง หมู่ 9 

1,849,500 
เงินสะสม 1,488,888 1,488,888 360,612 

39 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อ คสล. ลงสระหนองเทิง หนองใต้ บ้าน
หญ้าคา หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 
1,000,000   ยังไม่ดำเนินการ 

40 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพกั บ้านหญ้าคา หมู2่ 
(ซอยบ้านนางมน นิมิตรกลุ)  

เงินสะสม 
310,000 214,000 214,000 96,000 

41 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอย
บ้านนางสาวสดุาสมร จรยิะกุลเดโช)) 

เงินสะสม 
450,000    

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

42 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอย
คุ้ม 9)  

เงินสะสม 
260,000 

. 
216,000 216,000 44,000 

43 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนางจิราพร แก้ว
กองนอก และนายสมยงค์ รักษาพล บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 
200,000 163,000 163,000 37,000 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

44 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียน
บ้านบุเสมาทอง หมู่ 3 ถึงบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1  

เงินสะสม 
498,000 

482,000 482,000 16,000 

45 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนาง

พวงผกา มหาหงส์ ถึงสี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่  
หมู่ 1  

เงินสะสม 
360,000 

  ยังไม่ดำเนินการ 

46 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดปา่ลา้นนาบุญ 

บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 
เงินสะสม 

800,000 
440,000 440,000 360,000 

47 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเสริมคันคูลำห้วย

ยาง บา้นตลุกยาง หมู่ที่ 6  
เงินสะสม 

500,000 
445,000 445,000 55,000 

48 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับถมดินลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ 6 
เงินสะสม 

100,000 
  ยังไม่ดำเนินการ 

49 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองทะเล 

ถึง คุ้มโนนหินปูน บ้านอีโค หมู่ 7 
เงินสะสม 

1,600,000 
1,262,000 1,262,000 338,000 

50 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการเสริมถนนดินจากศาลาประชาคม ถึงลำห้วยใหญ่ 
บ้านโนนมะเฟือง หมุู่ที่ 8 

เงินสะสม 
200,000 

  ยังไม่ดำเนินการ 

51 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกส์ถนนกลาง บา้นดอน

เค็ง หมู่ที่ 9  
เงินสะสม 

650,000 
450,000 450,000 200,000 

52 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพักบา้นหนองไขผ่ำ หมู่ที่ 10 
เงินสะสม 

418,000 
336,000 336,000 82,000 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

53 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หนองมะหลอดบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10  

เงินสะสม 
498,000 

486,000 486,000 12,000 

54 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 

2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด 
เงินสะสม 

100,000 
76,000 76,000 24,000 

55 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนาย

บรรเลง สาระอินทร์ ถึงหนองจอก บ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ 4 

เงินสะสม 
890,000 

824,000 824,000 66,000 

56 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 
เงินสะสม 

151,800 
151,000 151,000 800 

57 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา

ทอง หมู่ 5 ถึง หนองแซง  
เงินสะสม 

495,000 
474,000 474,000 21}000 

58 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพักบ้านโนนมะเฟือง 
หมู่ 8 (คุ้ม 7) 

เงินสะสม 
499,000 

  
อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 
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โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

59 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
4 บ้านแจ้งเจริญ 

6,000 6,000 6,000 0 

60 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

7,000 7,000 7,000 0 

61 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 7,000 7,000 0 

62 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 7,000 7,000 0 

63 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 7,000 7,000 0 

64 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7,000 7,000 7,000 0 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

65 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

6,000 6,000 6,000 0 

66 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่  3 
6,000 6,000 6,000 0 

67 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 

68 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผำ 

6,000 6,000 6,000 0 

69 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

6,000 6,000 6,000 0 

70 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ

เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 9 

7,000 7,000 7,000 0 

71 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ

เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

7,000 7,000 7,000 0 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

72 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 

7,000 7,000 7,000 0 

73 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 

74 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที ่ 8 

6,000 6,000 6,000 0 

75 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  
be number one(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ) หมู่ที่  3 

7,000 7,000 7,000 0 

76 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To 
be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

6,000 6,000 6,000 0 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

77 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
Be number  one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 5 

6,000 6,000 6,000 0 

78 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 
บ้านอีโค 

7,000 7,000 7,000 0 

79 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่  1 

7,000 7,000 7,000 0 

80 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 

6,000 6,000 6,000 0 

81 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

6,000 6,000 6,000 0 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

82 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 

7,000 7,000 7,000 0 

83 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 
7,000 7,000 7,000 0 

84 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 
7,000 7,000 7,000 0 

85 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่ 2  บ้านหญ้าคา 
7,000 7,000 7,000 0 

86 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 
7,000 7,000 7,000 0 

87 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3บ้านบุเสมา 
7,000 7,000 7,000 0 

88 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

หมู่ที่ 4  บ้านแจ้งเจริญ  
7,000 7,000 7,000 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  

 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 2 30,000.00 1 10,000.00 1 8,200.00 1 8,200.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4,430,000.00 5 3,631,080.00 5 3,441,233 5 3,256,906.94 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเกษตรกร 4 225,000.00 2 20,000.00 1 8,530.00 1 8,530.00 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 14 14,240,000.00 9 13,904,200.00 3 13,031,000.00 3 13,031,000.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 512,000.00 37 490,000.00 34 341,700 34 341,700 

6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 105 194,110,837.00 8 1,907,700.00 7 1,366,660.02 7 1,366,660.02 

7.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 14 650,000.00 11 525,000.00 5 326,378.00 5 326,378.00 

8.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 7 1,270,000.00 6 1,160,000.00 5 509,653.00 5 509,653.00 

9.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 7 330,000.00 6 940,323.00 3 532,105.00 3 532,105.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 555,000.00 2 40,000.00 - - - - 

รวม 184 216,352,837.00 87 22,628,303 64 19,565,459.02 64 19,381,132.96 
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อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ

ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ  ดังนี้ 

จำนวนโครงการในแผนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีทั้งสิ้น   จำนวน  184  โครงการ  
          ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติทั้งสิ้น       จำนวน    87  โครงการ  
 ได้รับการอนมัติจ่ายขาดเงินสะสม         จำนวน    23  โครงการ 

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว          จำนวน    80  โครงการ  
โครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ        จำนวน    30  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้รับงบประมาณ             รอ้ยละ 59.78 %  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ                  รอ้ยละ   43.48 %    
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ                  รอ้ยละ  72.73  % 
 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565 
ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 
(1)    รายรับจริง  จำนวน  44,403,978.05  บาท   ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร      จำนวน         59,720.23  บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน        46,277.50  บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน       275,688.50  บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน        22,600.00  บาท  
หมวดรายได้จากทุน     จำนวน              874.00  บาท  

 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน  21,602,921.82 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน   22,395,896.00 บาท 
 

 (2)  รายจ่ายจริง  จำนวน  34,969,780.49  บาท   ประกอบด้วย 
งบกลาง      จำนวน   14,098,023.00  บาท  
งบบุคลากร      จำนวน    10,778,001.00  บาท   
งบดำเนินงาน      จำนวน      6,054,222.75  บาท  
งบลงทุน      จำนวน      1,287,760.02  บาท  
งบเงินอุดหนุน      จำนวน      2,751,773.72  บาท  
งบรายจ่ายอื่น      จำนวน                -            บาท 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 

รับจริงเกิน
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 25,000.00 46,684.23 21,684.23 
  ภาษีปา้ย 10,000.00 13,036.00 3,036.00 

รวมหมวดภาษีอากร 35,000.00 59,720.23 24,720.23 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,500.00 727.50 -772.50 

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูล 10,000.00 5,000.00 -5,000.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 3,080.00 1,580.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 500.00 510.00 10.00 

  ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

0.00 28,000.00 28,000.00 

  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 300.00 110.00 -190.00 

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 500.00 700.00 200.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 5,750.00 -14,250.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
1,500.00 1,100.00 -400.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 1,300.00 800.00 

  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 0.00 -500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 36,800.00 46,277.50 9,477.50 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 458,500.00 275,688.50 -182,811.50 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 458,500.00 275,688.50 -182,811.50 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 22,500.00 22,500.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 200.00 100.00 -100.00 
รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 200.00 22,600.00 22,400.00 

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,500.00 874.00 -626.00 
  รายได้จากทุนอื่น ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,500.00 874.00 -1,626.00 
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 609,000.00 852,155.63 243,155.63 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,400,000.00 11,603,357.86 2,203,357.86 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,000,000.00 3,542,159.56 542,159.56 
  ภาษธีุรกิจเฉพาะ 160,000.00 249,163.15 89,163.15 

  ภาษีสรรพสามิต 5,810,000.00 4,847,263.32 -962,736.68 

  ค่าภาคหลวงแร ่ 82,000.00 83,101.39 1,101.39 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 52,000.00 45,979.91 -6,020.09 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

510,000.00 379,741.00 -130,259.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 19,623,000.00 21,602,921.82 1,979,921.82 
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 22,450,000.00 22,395,896.00 -54,104.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,450,000.00 22,395,896.00 -54,104.00 

รวมทั้งหมด 42,606,000.00 44,403,978.05 1,797,978.05 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  
 

                        โครงการท้องถิ่น  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว 
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โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเสริมคันคูดินลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ 6 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึง ถนน ทช.6030 บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9  
  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 
 

 ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 
 

 
 

                               ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง (เสมาทอง – คุ้มหนองแซง) 
  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   

     ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

  
  ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 

  
 

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสรจ็ 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก 
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   

 

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

 ภาพขณะดำเนินการ 
  

  ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 113 ท่อน 

พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปฝาตระแกรงเหล็ก  จำนวน 12 บ่อ 
  หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   

 
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว 
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โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   

 

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกลางบ้าน บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

 
 
 
 
 

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว 
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โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะหลอด 

  หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

 

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 
 

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว  
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 123 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร 

  หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ 

  
 
 
 

 
 
 

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ 
 

 
 

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จแล้ว 
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การติดตั้งกระจกโค้งตามแยกต่าง ๆ  จุดที่อันตรายภายในตำบล 
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การซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 

 
 

การติดตั้งตู้ควบคุมไฟแสงสว่างภานในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยระบบอัตโนมัติ 
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โครงการเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ประจำปี 2565   

ในวันที่  24 กันยายน 2565 
 

          
 

  

 
 

 



 
 

62 
 

 
สนับสนุนการดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ (สปสช) 
 ในปีงบประมาณ 2565 

*********************************** 
โครงการบ้านเรือนสะอาด สิ่งเเวดล้อมดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2565   
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โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลหนองเเจ้งใหญ่ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ได้รับมอบรถเข็นคนพิการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคคราชสีมา 

โดยท่านสจ.พิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ 
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โครงการดูเเลห่วงใยใส่ใจผู้พิการตำบลหนองเเจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
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โครงการอบรม 3 หมอ อสม. ตำบลหนองเเจ้งใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนด้านกีฬา 
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด 

ประจำปี 2565 
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โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

-  ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบลหนองแจ้งใหญ่  
และดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ จุดบริการประชาชน 
หน้าที่ทำการ อบต.หนองเเจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเเจ้งใหญ่ 
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การส่งเสริมพัฒนาอบรมให้ความรู้กับเด็กในวัยเรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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วันที่  13  กันยายน 2565  

การอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ 
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18 กันยายน 2565  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ร่วมพิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงพ่อพระครูถาวรธรรมนิวิฐ 
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมชุมชน 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2565 

ขึ้นในวันที่ 13  กรกฎาคม  2565  ณ วัดศรีวนาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 
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สืบสานวัฒนธรรมไทยโคราช” ตามโครงการจดังานประเพณี 
บัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2565  วันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ เวทีกลางลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ 
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ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยได้สนับสนุนวัสดุกำจัดจัดลูกน้ำยุงลายและ  

 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายในพื้นที่ 
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จัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 

ประจำป ีงบประมาณ 2565 
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จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

และบริเวณข้างทางจากห้วยรหัสถึงวิทยาลัยเทคนิค 
 

 
 

 
 

 
 
 

40  
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ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 

โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

80 
 
 

การจัดการขยะเป็นพิษ (ขยะอันตราย) 
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การพัฒนาองค์กร  ได้ส่งเสริมสนับสนุนการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
 เข้ารับการฝึกอบรม หรือจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรร จริยธรรม ประจำปี  2565 
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ภาพถ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
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-   การประชุมมอบนโยบายจากผู้บริหาร 
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การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน 
/การบริการ / แผนงาน /โครงการ ตามโอกาสที่เหมาะสมที่สาธารณประโยชน์ 

 

 
 

          

    

 

 


