
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3/2563  

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

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  3 /2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 
๒๒/2   โดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่และความเห็นชอบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  22  
ธันวาคม  2563  ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  3 /2563 เป็นกรอบ ในการพัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564  ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563   

 
(ลงชื่อ) 

       (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 3/2563  

 ------------------------------------------------------ 
เหตุผลและความจําเปน 

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 / 2563 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  นั้น  

เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ีทางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาฯมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว จึงจําเปนตองมีการเพ่ิมเติม โครงการท่ีไมปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565)  ท่ีประกาศใชบังคับ หรือมีอยูแตตองการเปลี่ยนปงบประมาณท่ีจะดําเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีทําใหสาระสําคัญเปลี่ยนไป 
เชน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการท่ีจะทําในแตละป โดยเฉพาะโครงการท่ีจะนําไปตราเปนขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ จึงมีความ
จําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 3/2563 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
“ขอ ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับ
แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 

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) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานหนองไมไผ  หมูท่ี  

1 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายกลางบาน หนองไม

ไผ  หมูท่ี  1 

2.  ระยะทาง  กวาง   5 

เมตร  ยาว  660 เมตร 

หนา  0.15  เมตรหรือคิด

เ ป น พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย ก ว า 

1,130 ตารางเมตร 

300,000 300,000 - 678,000 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ค รั ว เ รื อ น ใ น

พ้ืน ท่ี ตํ า บล มี

เ ส น ท า ง ก า ร

ค ม น า ค ม ท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานสระมะคา  หมูท่ี  

2 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายซอยแดงใหม       

หมูท่ี  2 

2.  ระยะทาง  กวาง  4 

เมตร  ยาว  61  เมตร  

หนา 0.15  เมตรหรือคิด

เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 244

ตารางเมตร 

- - - 146,400 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ค รั ว เ รื อ น ใ น

พ้ืน ท่ี ตํ า บล มี

เ ส น ท า ง ก า ร

ค ม น า ค ม ท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  2  - 
 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 

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) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานเจรญิสุข  หมูท่ี  

6 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายซอยประสานมิตร  

หมูท่ี  6 

2.  ระยะทาง  กวาง   

3.50 เมตร  ยาว  268  

เมตรหนา  0.15  เมตร

หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

804 ตารางเมตร 

- - - 630,000 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานหัวอางพัฒนา  

หมูท่ี  7 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายกลางบาน  หมูท่ี  7 

2. ระยะทาง  กวาง   4 

เมตร  ยาว  405  เมตร

หนา  0.15  เมตรหรือคิด

เ ป น พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย ก ว า 

1,620  ตารางเมตร 

- - - 972,000 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  3  - 
 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 

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) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก  บานหนองไม

ไผแสนสขุ  หมูท่ี  9 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายปามะคา  หมูท่ี  9 

2. เสริมดินพ้ืนทาง  โดยใช

ดินจากไหลทางปรับเกรด

บดอัดลงหินคลุ ก   หนา  

0.10  เมตร  กว าง   6  

เมตร  ยาว  5,200  เมตร

หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

31,200 ตารางเมตร 

- - - 1,200,000 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

รวมจํานวน  5  โครงการ - - - 3,840,000  - 
   

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  4  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
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
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานสระ
มะคา  หมูท่ี   2 
 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายซอยหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  บานสระ
มะคา  หมูท่ี  2 
2. ระยะทาง  กวาง   5 
เมตร  ยาว  210  เมตร
หนา  0.15  เมตรหรือคิด
เ ป น พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย ก ว า 
1,050  ตารางเมตร 

- - - 630,000 - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานดาน
ตลอด  หมูท่ี  4 
 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายซอยคุม  4 
2. ระยะทาง  กวาง   4 
เมตร  ยาว  323  เมตร
หนา  0.15  เมตรหรือคิด
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 969  
ตารางเมตร 

- - - 581,000 - 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) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๕  - 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
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) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานดาน
กอโจด  หมูท่ี  5 
 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายสระหนองไผ 
2. ระยะทาง  กวาง   4 
เมตร  ยาว  255  เมตร
หนา  0.15  เมตรหรือคิด
เ ป น พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย ก ว า 
1,020  ตารางเมตร 

- - - 612,000 - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานเจริญสุข  
หมูท่ี  6 
 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายซอยศาลา
ประชาคม  หมูท่ี  6 
2. ระยะทาง  กวาง   4 
เมตร  ยาว  265  เมตร
หนา  0.15  เมตรหรือคิด
เ ป น พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย ก ว า  
1,060 ตารางเมตร 

- - - 636,000 - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

รวมจํานวน  4  โครงการ - - - 2,459,000 -    

แบบ ผ. ๐๒/๑ แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๖  - 
 



 แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2563 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๗  - 
 


	6แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม 3.2563
	Binder1
	บันทึกหลักกการและเหตุผล
	gแบบ ผ. 02 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	jผ 02-1 โครงการเกินศักยภาพฯแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	วัตถุประสงค์
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ตัวชี้วัด
	ที่
	โครงการ

	วัตถุประสงค์
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ตัวชี้วัด
	ที่
	โครงการ




