
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562  

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

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 /2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๒๒/๑   โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 /2562 เป็นกรอบ ในการพัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2562  ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2562   

 
(ลงชื่อ) 

       (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2562  

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

 เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1 / 2562 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 ไปแลว  นั้น  

  เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 - 
2565)  ขององคการบริหารสวนตําบลไมไผ ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

    “ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
ตอไป  

 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

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) 

16 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมวางทอคอนกรีต

เสรมิเหลก็  หมูท่ี  1 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายกลางบานหนองไมไผ

เช่ือมบานหัวอางพัฒนา   

2. ระยะทางยาว  469  ม. 

กวางเฉลี่ย  5  ม. หนา 0.15 

ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 2,345  ตร.ม.พรอมวาง

ทอ คสล. 0.60  ม. 

- 1,433,500  - - - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  2 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายบานเจริญสุขเช่ือมบาน

สระมะคาชวงหนาโรงเรียน

บานสระมะคา  

2. ระยะทางยาว  490  ม. 

กวางเฉลี่ย  6  ม. หนา 0.15 

ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 2,940  ตร.ม.   

- 1,732,000 - - - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
 
 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

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) 

21 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก  หมูท่ี  6 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายตะแบกโพรงเริม่จาก

ไรนายนิคม  แตะกระโทก   

2. ระยะทางยาว 4,020  

ม. กวางเฉลี่ย  5  ม. หนา  

0.15  ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  20,100 ตร.ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก  หมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายบานนางทองพรวน  

สัมฤทธ์ิเจรญิ เริม่จากถนน

หลวงหมายเลข 2298 

เช่ือมสายกลางบานสุขสวัสดิ ์

2. ระยะทางยาว 1,680 ม. 

กวางเฉลี่ย  4  ม. หนา  

0.15  ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  6,720 ตร.ม. 

- - 600,000 - - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
 
 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 
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) 

24 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายบานนายตึม๋  ทอง

เกษม 

2. ชวงท่ี  1  ระยะทางยาว 

44  ม. กวางเฉลี่ย  3.50  

ม. หนา  0.15  ม.หรือคิด

เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  154  

ตร.ม. 

ชวงท่ี  2  ระยะทางยาว 

94  ม. กวางเฉลี่ย  3.00  

ม. หนา  0.15  ม.หรือคิด

เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  282  

ตร.ม. 

- 239,500 - - - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

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) 

29 โครงการปรับปรงุถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1. สายกลางบานดานตลอด

เช่ือมบานหัวอางพัฒนา   

2. ระยะทางยาว  498  ม. 

กวางเฉลี่ย  4  ม. หนา 

0.15 ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 1,992 ตร.ม.   

- - 600,000 - 500,000 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 
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