
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1  พ.ศ.2562 

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

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 านาจของผู้บริหารท้องถิน่ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1  
พ.ศ.2562  (แนบท้ายประกาศนี้)  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   
 

(ลงชื่อ)   
       (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 

 
 
 
 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แกไข  คร้ังท่ี  1  พ.ศ.2562 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

อําเภอหนองบญุมาก  จงัหวดันครราชสีมา 

 



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

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

ตามแผนงานท่ีจะดําเนินงานใหปรากฏ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ขอ ๒๑ กําหนดวาการแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดดําเนินการตามข้ันตอนของ

ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.

2562  เรียบรอยแลว จึงจัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบ

โดยท่ัวกัน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

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

ท่ี โครงการ 
วัตถุประส

งค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเจรญิสุข 
ตําบลหนองไมไผ
เช่ือมตําบลทุงอรณุ 
อําเภอโชคชัย 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานเจริญสุข 
ตําบลหนองไมไผเช่ือม
ตําบลทุงอรณุ อําเภอโชค
ชัย 
2.  ระยะทางยาว  
4,000  ม.  กวาง 6  ม. 
หนา  0.15  ม.หรือคดิ
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
2,700 ตร.ม. 

8,000,000 - 8,000,000 - - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๑๖  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2562 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

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

ท่ี โครงการ 
วัตถุประส

งค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานเจรญิสุข ตําบล
หนองไมไผเช่ือม
ตําบลทุงอรณุ 
อําเภอโชคชัย 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานเจริญสุข 
ตําบลหนองไมไผเช่ือม
ตําบลทุงอรณุ อําเภอโชค
ชัย 
2.  ระยะทางยาว  
4,000  ม.  กวาง 6  ม. 
หนา  0.15  ม.หรือคดิ
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
2,700 ตร.ม. 

8,000,000 - 8,000,000 - - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2562 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑  - 
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