
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

************************************* 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 
2561 - 2565)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561)  หมวด 4  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  วรรค  2  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น  อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  
1/2565  (แนบท้ายประกาศนี้)  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   24  เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. 2565   
 

(ลงชื่อ) 
           (นางสกุล  พาขุนทด) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แกไข  คร้ังท่ี  1/2565 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

อําเภอหนองบญุมาก  จงัหวดันครราชสีมา 

 



คํานํา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) ไปแลว เม่ือ

วันท่ี 14  มิถุนายน  2562   ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565)  ท่ีประกาศใชนั้น มีการเปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณในการดําเนินงาน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.2561  “การแกไข”  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด

ในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  และ

หมวด 4  ขอ  21  การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  วรรค  2  เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อําเภอและจังหวัดทราบดวย  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบล

หนองไมไผไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. 

2561 - 2565)  แกไข  ครั้งท่ี  1/2565  เรียบรอยแลว จึงจัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือ

เผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 



 
 

- ขอความเดิม - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟลติกคอนก
รีต  บานดานกอโจด  
หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายกลางบานดาน
กอโจด  หมูท่ี  5 
2.  ระยะทาง  กวาง 5 
เมตร  ยาว  200  เมตร   
หนา  0.04  เมตร 

- 300,000 - - - 1. รอยละระยะทาง
ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก             
3. รอยละอุบัตเิหตุ
ลดลง 

ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีตําบลมี
เสนทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข  ครั้งท่ี  1/2565 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑01  - 
 



 

- ขอความใหม - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟลติกคอนก
รีต  บานดานกอโจด  
หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และรวดเร็ว 

1. สายกลางบานดาน
กอโจด  หมูท่ี  5 
2.  ระยะทาง  กวาง 5 
เมตร  ยาว  200  เมตร   
หนา  0.04  เมตร 

- - - - 300,000 1. รอยละระยะทาง
ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก             
3. รอยละอุบัตเิหตุ
ลดลง 

ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีตําบลมี
เสนทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข  ครั้งท่ี  1/2565 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑01  - 
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