
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     

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

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไม้ไผ่ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  หมู่ที่ 2  ต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 
044 – 009846 และwww.nongmaiphai.go.th   

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
                (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

 

ค าน า 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น   

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑/
๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 

                                           วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
          อานนท์  หาญสูงเนิน 

                         (นายอานนท ์ หาญสูงเนิน) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

 

สารบัญ 
         
เร่ือง                    หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – 15 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          16 – 64 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   67 – 68 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   69 – ๑14 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑15 – ๑18 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     119 

               
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               120 - 135 
  
ภาคผนวก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

        ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

 
 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือต าบล 
ต ำบลหนองไม้ไผ่เป็น  1  ใน  9  ต ำบลในเขตอ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีอำณำเขต

พ้ืนที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ด้ำนดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต ำบลหนองหัวแรต  อ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจำกทำงสำธำรณะทำงแยกเข้ำห้วยตะขบ  บริเวณพิกัด  TB  060237  ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวหลักไม้แก่น  
ผ่ำนไร่มันส ำปะหลัง  ถึงคลองสำรเพชร  บริเวณพิกัด  TB  091245  ไปตำมแนวหลักไม้แก่น  ผ่ำนไร่มันส ำปะหลัง  ถึง
ถนนทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  2298  ( ช่วงระหว่ำงหลกักิโลเมตรที่  8 - 9 )  บริเวณพิกัด  TB  116248  ไปตำม
หลักไม้แก่น  ผ่ำนไร่มันส ำปะหลัง  บรรจบกับทำงสำธำรณะสำยบ้ำนหนองหิน  -  หนองตะไก้  สิ้นสุดที่อ่ำงเก็บน้ ำหนอง
ตะไก้  บริเวณพิกัด  TB  178245  รวมระยะทำงดำ้นทิศเหนือประมำณ  12  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต ำบลหนองตะไก้  อ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจำกอ่ำงเก็บน้ ำหนองตะไก้  บริเวณพิกัด  TB  172845  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  เลียบตำมอ่ำงเก็บน้ ำหนอง
ตะไก้  ผ่ำนทุ่งนำของหมู่บ้ำนไปตำมหลักไม้แก่น  ถึงทำงสำธำรณะทำงเข้ำบ้ำนด่ำนตลอด  บริเวณพิกัด  TB  168176  
รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออกประมำณ  7.4  กิโลเมตร 
  ทิศใต้ ติดต่อกับต ำบลมำบตะโกเอน  อ ำเภอครบุรี  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
บริเวณพิกัด  TB  168176  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวหลักไม้แก่น  ผ่ำนไร่มันส ำปะหลังถึงบริเวณพิกัด  TB  
124154  ไปทำงทิศตะวันตก  ตำมแนวหลักไม้แก่น  ผ่ำนไร่มันส ำปะหลัง  สิ้นสุดที่ทำงสำธำรณะเข้ำบ้ำนพนำหนองหิน  
ต ำบลแชะ  อ ำเภอครบุรี  บริเวณพิกัด  TB  065171  รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ  11.5  กิโลเมตร  

ทิศตะวันตก  ติดต่อต ำบลรุ่งอรุณ  และต ำบลท่ำเยี่ยม  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจำกบริเวณพิกัด  TB  065171  ไปทำงทิศเหนือ  ตำมแนวหลักไม้แก่น  ทำงทิศตะวันตกของบ้ำนด่ำนกอโจด  
ต ำบลหนองไม้ไผ่  ไปทำงทิศเหนือตำมแนวไร่มันส ำปะหลัง  ถึงทำงสำธำรณะ  สิ้นสุดที่ทำงแยกเข้ำบ้ำนห้วยตะขบ  
บริเวณพิกัด  TB  060237  รวมระยะทำงดำ้นทิศตะวันตกประมำณ  8.6  กิโลเมตร 
     โดยต ำบลหนองไม้ไผ่อยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำเป็นระยะทำง
ประมำณ  19  กิโลเมตร  ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำเป็นระยะทำงประมำณ  63  กิโลเมตร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ  53,170  ไร่  หรือประมำณ  85.07 
ตำรำงกิโลเมตร 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  
       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  ต ำบลหนองไม้ไผ่  อ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ  

              -  โทรศัพท์  ๐๔๔ – 009846 , 086 - 4695625   
-  โทรสำร  ๐๔๔ – 081017 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินสลับสูงต่ ำ  ส่วนที่เป็นเนินสูงต่ ำเหมำะ

แก่กำรท ำไร่   ส่วนที่เป็นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรท ำนำ  ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เป็นพื้นที่ส ำหรับที่อยู่ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
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อำศัยประมำณ ๖๐%  เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกำล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดู
หนำว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื่น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่ำง ๓๕ – ๓๙.๙ องศำเซลเซียส  ร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมำณ  ๔๐  องศำเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม  แต่อำจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอำจนำนประมำณ ๑ – ๒ สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน ในเดือนกรกฎำคม  
แต่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมำณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคมนำนรำว ๑-๒ 
สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมีฝนฟ้ำ
คะนอง อำกำศหนำวอุณภูมิต่ ำสุด  ประมำณ  ๑๕ องศำ    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนลูกรัง    ดินไม่อุ้มน้ ำ ไม่มีแม่น้ ำไหลผ่ำน ประมำณ  ๗๕% ดินลูกรัง
ประมำณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมำณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ ำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ ำที่
เกิดข้ึนตำมธรรมชำติและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับกำรอุปโภคและ
บริโภคของประชำชน  ดังนี้ 
    อ่ำงเก็บน้ ำ   มี    1  แห่ง 

บึง หนอง คลอง อ่ำง    มี   10  แห่ง 
สระน้ ำ    มี   ๓  แห่ง 

    บ่อบำดำล   มี   ๕  แห่ง 
   ๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีป่ำไม ้แต่มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ   
  

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีทั้งหมด  9  หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนมีกรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้ำน  ๙  คน  
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็น
อย่ำงดี  เช่น  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้
ไผ่  อ ำเภอหนองบุญมำก  พ.ศ. ๒๕๕5  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  2,441   คน  จำกผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,834  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.13  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  2,440  คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,830  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.22  ปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมือง
ค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิก
สภำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยเฉพำะ กำรคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วน 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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ต ำบล คือ  ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ  เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอ
ทรำบ  กำรรณรงค์  ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้
ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุม
ประชำคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกผล
กำรประชุมทุกครั้งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดขึ้น มีประชำชนสนใจเข้ำร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่
หลำกหลำย  ส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน และประชำชนได้รับและมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นอกจำกนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดโครงกำรอบรมศึกษำ  ดูงำน  
ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อสม. และกรรมกำรชุมชน  
โครงกำรอื่นๆ ส ำหรับประชำชนอีกหลำยโครงกำร  เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้เจริญเท่ำเทียมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ  โครงกำรบำงโครงกำรต้องระงับไว้เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณ  มีอัตรำก ำลังพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในด้ำนบริกำร  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแบ่งเขตกำรปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
อ ำเภอหนองบุนนำกแต่เดิมเป็นเพียงต ำบลเดียว คือ ต ำบลสำรภี ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง ของอ ำเภอโชค

ชัย จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2526 กระทรวงมหำดไทย ได้จัดตั้งท้องที่ต ำบลสำรภี ขึ้นเป็นกิ่งอ ำเภอ
เรียกว่ำ “กิ่งอ ำเภอหนองบุนนำก” โดยมีนำยสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์ เป็นปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ ตัวที่ว่ำกำร
อ ำเภอตั้งอยู่ที่บ้ำนซับหวำย หมู่ที่ 16 ต ำบลหนองบุนนำก ในขณะนั้น (ปัจจุบันบ้ำนซับหวำยเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
เป็นหมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหัวแรต)ในกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรอ ำเภอ นำงเง็กเจ็ง และนำยประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นผู้อุทิศ
ที่ดินให้เนื้อที่ 100 ไร่ เพ่ือจัดสร้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอและหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ เมื่อวันที่ 26 
พฤษภำคม 2532 กิ่งอ ำเภอหนองบุนนำกได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 
106 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทรำทิตย์ เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอคน
แรก เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2544 ด ำเนินกำรเปิดอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังใหม่ ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกหลวง
พ่อคูณ ปริสุทโธ ท่ำนได้มีจิตศรัทธำและตั้งใจที่จะบริจำคเงินให้ก่อสร้ำงเป็นเงินงบประมำณ 13,793,000 บำท (สิบ
สำมล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นสำมพันบำทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมำณของทำงรำชกำร และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้
บริจำคเงินในกำรก่อสร้ำงเองทั้งสิ้น โดยทำงทำงจังหวัดนครรำชสีมำโดยขออนุมัติกรมกำรปกครอง เป็นอำคำรสองชั้นทรง
ไทย หลังคำมุงกระเบื้องสีแดง ซึ่งจะเป็นอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังแรกของประเทศไทย ที่ก่อสร้ำงโดยพระบริจำคเงินเป็น
อำคำรหลังแรก ที่เป็นอำคำรทรงไทยสวยเด่นเป็นสง่ำที่สุดในประเทศไทย เพ่ือให้มีควำมหมำยในทำงที่เป็นสิริมงคลตำม
ควำมต้องกำรของรำษฎรและหลวงพ่อคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออ ำเภอใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2546 มีพระบรม
รำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้สมควรเปลี่ยนชื่ออ ำเภอหนองบุนนำกเป็นอ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ  และวันที่ 
1 กันยำยน 2536 ตั้งต ำบลหนองไม้ไผ่ แยกออกจำกต ำบลหนองหัวแรต  
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
        ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบำลหนองหัวแรต  อ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ   

ทิศใต ้  ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำบตะโกเอน  อ ำเภอครบุรี  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้  อ ำเภอหนองบุญมำก   จังหวัด

นครรำชสีมำ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบำลท่ำเยี่ยมและทุ่งอรุณ  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์หนองไม้ไผ ่
(1) คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่  

1. นำยอำนนท์ หำญสูงเนิน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำยประถม พบกระโทก   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
3. นำยเจษฎำ ทิพย์พันดุง   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
4. นำยทัศน์พล แก่นตระกำรฤทธิกุล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
5. นำยสำยนำถ ทองกลำง   ประธำนสภำ  
6. นำงสุนันท์ เมินกระโทก   รองประธำนสภำ  
7. นำงสำวปริยำกร ศรีระกำร   เลขำนุกำรสภำ  
8. นำยส ำรวม ด่ำนกระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 1  
9. นำงต้อย ภำคย์กระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 1  
10. นำยพี ฉำกกระโทก    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 2  
11. นำยสุรศักดิ์ ภูมิกระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 3  
12. นำยแดง ขุนทอง    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4  
13. นำยส ำเริง เงกสูงเนิน   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4  
14. นำงน้ ำฝน ภัทรทีปต์    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 5 
15. นำยสุริยะ จุลสำนะ    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 5  
16. นำงสมพิษ มิตรกระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6  
17. นำยประจักษ์ ใข่กระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 7  
18. นำยณรงค์ศักดิ์ นอใหม่   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 8  
19. นำยธนวัฒน์ พบกระโทก   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 9  

(2) พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
1. นำงสำวปรียำกร ศรีระกำร    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. จ่ำสิบตรีวศิน  กรกระโทก  หัวหน้ำส ำนักปลัด  
3. นำงเพ็ญวดี เดชพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
4. นำงสำวศศิธร ขำวนอก   นักพัฒนำชุมชน 
5. นำยวิโรจน์ เดชำ    นักวิชำกำรเกษตร 
6. นำยยุทธภูมิ  ธีระวัฒนำ  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
7. นำงโสรญำ  พำร์ทริดจ์   นักทรพัยำกรบุคคล 
8. นำยศรเกียรติ  แผนวิชิต  นักวิชำกำรศึกษำ 
9. นำงสำวปิยะพัชร์  ทวีวัชรรุ่งเรือง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
10. นำงธิติมำ  ห่ำงไธสง   นักวิชำกำรเงนและบัญชี 
11. นำยสิทธิชัย  เอ้กระโทก  นำยช่ำงโยธำ 
12. นำงสำวนนทพร เคนจ ำปำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
13. สิบโทพรวัฒน์  โพธิ์สูง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
14. นำงสำวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดำ   ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
15. นำงภควรรณ พิมพ์ปรุ    ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
16. นำงนภำ พำสกระโทก   ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
17. นำงพรพรรณ ทิพย์พันดุง    ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
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18. นำงสำววำรุณี จุลสี    ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
19. นำยธัชชัย มุขกระโทก   พนักงำนขับรถ 
20. นำงณัชณิชำ คีมกระโทก    ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
21. นำงสำวกัญญำรัตน์ ชุมกระโทก  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
22. นำงสำวปภำรัตน์  แก่นกระโทก ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
23. นำงดำริน เอ้กระโทก    ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
24. นำงสำวดนิตำ  โขนกระโทก  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
25. นำงประภำพร รำชู     ผู้ช่วยครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
26. นำยพิง ม่วงกระโทก     คนงำนทั่วไป 
27. นำงนันทพร เขลำกระโทก  คนงำนทั่วไป(แม่บ้ำน) 
28. นำงวิไลลักษณ์  บุตรเกษม  คนงำนทั่วไป 
29. นำยชูชำติ กลั่นกระโทก  คนงำนทั่วไป 
30. นำงสำวสัทญำ เฉำะกระโทก  คนงำนทั่วไป 
31. นำยด ำเนิน  แป้นกระโทก  คนงำนทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  8  บ้ำนสุขสวัสดิ์  ผู้ปกครอง  นำยประยูร  ทองมำก  ก ำนัน  

 หมู่ที่  1  บ้ำนหนองไม้ไผ่  ผู้ปกครอง  นำงสำวสุภำพร  ภำคย์กระโทก ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่  2  บ้ำนสระมะค่ำ  ผู้ปกครอง  นำงทอรุ้ง  บุตะเขียว  ผู้ใหญ่บ้ำน 

หมู่ที่  3  บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก ผู้ปกครอง  นำยยุทธนำ  แตะกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  4  บ้ำนด่ำนตลอด  ผู้ปกครอง  นำยชัยวัฒน์  จีนสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  5  บ้ำนด่ำนกอโจด  ผู้ปกครอง  นำงทวี ต่ำยกระโทก  ผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ที่  6  บ้ำนเจริญสุข  ผู้ปกครอง  นำยสมหวัง  สุบงกช  ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่  7  บ้ำนหัวอ่ำงพัฒนำ  ผู้ปกครอง  นำยทองด ำ  ใข่กระโทก ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่  9  บ้ำนหนองไม้ไผ่แสนสุข ผู้ปกครอง  นำยอภิชัย  กรณ์งูเหลือม ผู้ใหญ่บ้ำน 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่  อ ำเภอหนองบุญมำก  จังหวัดนครรำชสีมำ ดังต่อไปนี้ 

1. เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  หมู่ที่ 1  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
2. เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่  หมู่ที่ 2  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
3. เขตเลือกตั้งที่ 3  ได้แก่  หมู่ที่ 3  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
4. เขตเลือกตั้งที่ 4  ได้แก่  หมู่ที่ 4  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
5. เขตเลือกตัง้ที่ 5  ได้แก่  หมู่ที่ 5   ต ำบลหนองไม้ไผ่   
6. เขตเลือกตั้งที่ 6   ได้แก่  หมู่ที่ 6  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
7. เขตเลือกตั้งที่ 7   ได้แก่  หมู่ที่ 7   ต ำบลหนองไม้ไผ่   
8. เขตเลือกตั้งที่ 8   ได้แก่  หมู่ที่ 8  ต ำบลหนองไม้ไผ่   
9. เขตเลือกตั้งที่ 9   ได้แก่  หมู่ที่ 9   ต ำบลหนองไม้ไผ่  
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ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเสมอมำและ
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  กำรช่วยเหลืองำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น กำรประชุมประชำคมในกำรจัด
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประชุมประชำคมแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่   ๒,834     คน 
  -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่ ๒,830     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่  2,441  คน  จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  2,834  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.13  
  -  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่  2,440 คน จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,830  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.22 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภามาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการ
เลือกตั้ง 

 
 
 

 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 

จ านวน  9  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน)  หญิง (คน) 

๑ บ้ำนหนองไม้ไผ่ 155 197 188 

๒ บ้ำนสระมะค่ำ 206 329 339 

3 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก 204 341 333 

4 บ้ำนด่ำนตลอด 83 134 111 

5 บ้ำนด่ำนกอโจด 57 74 94 

6 บ้ำนเจริญสุข 226 334 376 

7 บ้ำนหัวอ่ำงพัฒนำ 120 195 192 

8 บ้ำนสุขสวัสดิ์ 138 200 212 

9 บ้ำนหนองไม้ไผ่แสนสุข 128 224 221 

รวมทั้งสิ้น 1,317 2,028 2,066 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองบุญมาก  ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 25๖4 
 

3.  ประชากร 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 482 459 อำยุต่ ำกว่ำ  ๑๘  ปี 

จ ำนวนประชำกร 1,277 1,298 อำยุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 269 309 อำยุมำกกว่ำ  ๖๐ ปี 

รวม 2,028 2,066 ทั้งสิ้น   4,094   คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองบุญมาก ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 25๖4 

 
 
๔.๑ การศึกษา 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่ำน  เขียนภำษไทย
และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ  ๙๙  ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหำคือ  
ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำรกลำงวัน ในหับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน   

ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ (เปรียบเทียบ ๔ ปี) 

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้ำนหนองไม้ไผ่ 196 183 195 183 197 185 197 188 
2 บ้ำนสระมะค่ำ 333 338 336 337 332 340 329 339 
3 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก 338 332 342 337 336 326 341 333 
4 บ้ำนด่ำนตลอด 132 108 132 110 130 113 134 111 
5 บ้ำนด่ำนกอโจด 75 88 75 90 75 93 74 94 
6 บ้ำนเจริญสุข 338 368 338 372 335 373 334 376 
7 บ้ำนหัวอ่ำงพัฒนำ 197 196 198 193 198 192 195 192 
8 บ้ำนสุขสวัสดิ์ 210 208 206 209 199 214 200 212 
9 บ้ำนหนองไม้ไผ่แสนสุข 222 223 222 223 225 218 224 221 

รวม 
2,041 2,044 2,044 2,054 2,027 2,054 2,028 2,066 

4,085 4,098 4,081 4,094 

๔. สภาพทางสังคม 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไม้ไผ่ 
 

ชั้น / ป ี ห้องเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบำล 1 6 10 16 
อนุบำล 1/1 1 10 6 16 
อนุบำล 1/2 1 10 6 16 
อนุบำล 2/1 1 8 5 13 
อนุบำล 2/2 1 6 6 12 
อนุบำล 3/1 1 8 6 14 
อนุบำล 3/2 1 8 5 13 

รวม 7 56 44 100 

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 

ชั้น / ป ี ห้องเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบำล 1 1 1 10 11 
อนุบำล 2 1 6 7 13 

ประถมศึกษำปีที่ 1 1 9 10 19 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1 14 9 23 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1 10 7 17 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1 11 11 22 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1 4 14 18 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1 6 13 19 

รวม 8 61 81 142 

โรงเรียนบ้านสระมะค่า 

ชั้น / ป ี ห้องเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษำปีที่ 1 1 6 3 9 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1 4 2 6 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1 2 2 4 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1 5 6 11 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1 7 4 11 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1 3 2 5 

รวม 6 27 29 46 
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 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

ชั้น / ป ี ห้องเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบำล 1 1 2 4 6 
อนุบำล 2 1 6 7 13 
อนุบำล 2 1 5 2 7 

ประถมศึกษำปีที่ 1 1 6 9 15 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1 4 4 8 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1 10 5 15 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1 5 1 6 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1 5 4 9 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1 2 3 5 

รวม 9 45 39 84 

๔.๒ สาธารณสุข 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพให้กับ

ประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำคือประชำชนบำงรำยไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหน่วยงำนสำธำรณสุข 
โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชำชนให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ส ำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสำมำรถเลี้ยงดูตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีเพียง  ๑  รำย  เท่ำนั้น  ดีไม่ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน  จำกกำรส ำรวจ
ข้อมูลพ้ืนฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ  กำรใช้ยำเพ่ือบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่เหมำะสม  กำรออก
ก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกรส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยำบำล  สำธำรณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ   
  ต ำบลหนองไม้ไผ่มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล  1 แห่ง  ตั้งอยู่ บ้ำนสุขสวัสดิ์ เลขที่ 1  หมู่ที่ 
8  ซึ่งได้ให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขในเขตต ำบลหนองไม้ไผ่ 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน  
และท ำลำยทรัพย์สินของรำชกำร  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหำคือ
จำกข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ำมี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีกำรป้องกันอุบัติเหตุ  อำชญำกรรม  วิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่และงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  คือกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สำธำรณะ  ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก ก่อสร้ำงหอนำฬิกำบอกเวลำและลูกศรบอกทำง รวมทั้งได้
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  แต่ปัญหำที่
พบเป็นประจ ำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่ำงมำก  กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหำย  และโทษท่ีได้รับจำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท  กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้น ำ กำรขอก ำลัง 
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จำก ต ำรวจ  ผู้น ำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่สำมำรถ
ที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องท่ีทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องหำวิธีที่จะแก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรหนองบุญมำก

ได้แจ้งให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้
เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำ
นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด   

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่ ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ให้แก่ชุมชน ผลกำรส ำรวจพบว่ำประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพบว่ำ ประชำกรที่สูบบุหรี่ จ ำนวน  ๓๐๐  คน  
ดื่มสุรำ ๑๗๑  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

๑. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
๔. ตั้งโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน   

 
  
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
๕.1 การไฟฟ้า 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่  มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน  แต่ยังไม่ครบทุกหลังคำเรือน  รำษฎรมี
ไฟฟ้ำใช้ประมำณ  99  %  และขำดไฟฟ้ำสำธำรณะให้แสงสว่ำงตำมถนนและซอยในหมู่บ้ำนไม่มำก ปัญหำคือไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้ง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำร
แก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  แล ะวิธีกำรที่จะ
ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
ไฟฟ้ำใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ  1,198   หลังคำเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้ำสำธำรณะ   จ ำนวน   ๗00  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๕.2 การประปา 
กำรประปำ  ประชำชนในต ำบลหนองไม้ไผ่ส่วนใหญ่ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรประปำด้วยระบบประปำ

ของในแต่ละหมู่บ้ำนและมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อ
ประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และไม่มีแหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องขอใช้จำกพ้ืนที่อ่ืนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยมำก  
ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ
สำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิตประปำให้ชุมชนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำ
ในทันที  กำรพิจำรณำโครงกำรต่ำงๆ  ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้นั้น  เช่น  โครงกำรก่อสร้ำงโรงสูบจ่ำยสำรเคมีและเก็บ
สำรเคมีกำรประปำ ฯลฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้น ำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนต่อไป  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    1,185   หลังคำเรือน 
(2)  แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิตน้ ำประปำได้จำก 

       แหล่งน้ ำใต้ดิน     (   /    )   
๕.3 โทรศัพท ์

(๑)  จ ำนวนโทรศัพท์สำธำรณะในเขตพ้ืนที่    จ ำนวน     2    หมำยเลข 
(2)  จ ำนวนชุมสำยโทรศัพท์จ ำนวน  จ ำนวน    2    ชุมสำย 
(3)  หอกระจำยข่ำวในพ้ืนที่ให้บริกำรได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๕.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข  จ ำนวน        -              แห่ง 

๕.5  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีเส้นทำงคมนำคมในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำนี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย  ปัญหำคือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกพ้ืนที่ยัง
ไม่เป็นที่สำธำรณะ  จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีเส้นทำงคมนำคม  
ดังนี้ 

 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมำยเลข   2298  สำยต ำบลหนองหัวแรต – ต ำบลหนองไม้ไผ่ 
   ๑.2)  ถนน 

                    ถนนในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวน   ๑   สำย 
       สภำพถนน  คอนกรีต    จ ำนวน     1   สำย   
                     ลำดยำง จ ำนวน      -   สำย   

                   ลูกรัง จ ำนวน      -   สำย   
ถนนของท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่    จ ำนวน    66  สำย 

       สภำพถนน  คอนกรีต     จ ำนวน     2   สำย    
       ลำดยำง จ ำนวน     3   สำย    

                   ลูกรัง  จ ำนวน      61   สำย   
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๖.๑ การเกษตร  

ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่ส ำคัญ  ได้แก่  ข้ำว  มันส ำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ       ๘ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ       ๙ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้ไผ่ไม่มีกำรประมง)  

๖.๓ การปศุศตัว ์
-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ ำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมำณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้ำนอำหำร  3 แห่ง 
โรงภำพยนตร์  - แห่ง 
ร้ำนเกมส์  1     แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  

(๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวและเร่งรัดกำรปรับปรุงมำตรฐำนใน
เรื่องสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย โดยค ำนึง กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ  

(๒) พัฒนำ บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริม กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ท่ีมีศักยภำพสำมำรถเชื่อมโยงธรรมชำติศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของ ชุมชน  

(๓) ยกระดับและรักษำมำตรฐำนบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลำดนักท่องเที่ยวคุณภำพ ทั้งจำกต่ำงประเทศและในประเทศ  
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเที่ยว  
(๖) ผลักดันควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรนักท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ  
(๗) พัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ส่งเสริมบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภำคเอกชนให้ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของ ไทยใหเ้ป็นที่รู้จักทั่วโลก  

 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรมขนำดเล็ก (โรงสีขนำดเล็ก)   จ ำนวน   ๑๓   แห่ง 

                  (มีคนงำนต่ ำกว่ำ  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถำวรที่เกิน  ๑  ล้ำนบำท) 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนำคำร   - แห่ง สถำนีบริกำรน้ ำมัน 1     แห่ง 
ร้ำนค้ำต่ำงๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่ำสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มำเก็ต  ๑      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  3  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตดอกไม้จันท์ 
   ๒. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
   3. กลุ่มปลำร้ำ 

๖.๘ แรงงาน 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ำมำก  แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  โดยเฉพำะ
แรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไป
ท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำน
ใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยัง
ไม่สำมำรถแก้ไขได ้

 
 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชำชนในต ำบลหนองไม้ไผ่  จะนับถือศำสนำพุทธ  โดยมีศำสนสถำน  4  แห่ง  ส ำนักสงฆ์ ๑  แห่งดังนี้ 
1. วัดหนองไม้ไผ่  วัดหนองไม้ไผ่ เป็นวัดประจ ำหมู่บ้ำนหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนองบุญ

มำก จังหวัด นครรำชสีมำ ซึ่งวัดหนองไม้ไผ่มีธรณีสงฆ์ 20 ไร่ วันที่รับวิสุงคำมสีมำ 30 ธันวำคม 2548 นิกำยหำนิกำย 
ประเภท วัดรำษฎร์ โดยมีพระครูเวฬุสำรำกรเป็นเจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน โดยวัดหนองไม้ไผ่เป็นวัดที่ศูนย์รวมจิตใจคนใน
พ้ืนที่ และใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่น วันพระ วันส ำคัญทำงศำสนำ และพิธีกรรมอันดีงำมอ่ืนๆทำง 
ศำสนำ  

2.วัดสระมะค่า วัดสระมะค่ำ เป็นวัดประจ ำหมู่บ้ำนสระมะค่ำ หมู่ที่ 2 ต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนองบุญมำก 
จังหวัด นครรำชสีมำ ซึ่งวัดสระมะค่ำมีธรณีสงฆ์ ๒๙ ไร่ เป็นวัดนิกำยมหำนิกำย ประเภทวัดรำษฎร์ โดยมีพระอธิกำรสรวม 
ฐำนำกโรเป็นเจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน ได้รับวิสุงคำมสีมำเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2541 โดยวัดสระมะค่ำเป็นวัดที่ ศูนย์รวม
จิตใจคนในพ้ืนที่ และใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่น วันพระ วันส ำคัญทำงศำสนำ และ พิธีกรรมอันดี
งำมอ่ืนๆทำงศำสนำ  

3. วัดหนองตะลุมปุ๊ก วัดหนองตะลุมปุ๊ก เป็นวัดประจ ำหมู่บ้ำนตะลุมปุก๊ หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนอง
บุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งวัดหนองตะลุมปุ๊ก มีธรณีสงฆ์ 32 ไร่ เป็นวัดนิกำยมหำนิกำย ประเภทวัดรำษฎร์ โดย
ปัจจุบัน ยังไม่มีพระท่ีรักษำกำรเป็นเจ้ำอำวำส ได้รับวิสุงคำมสีมำเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2543 โดยวัดหนองตะลุมปุ๊ก 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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เป็น วัดที่ศูนย์รวมจิตใจคนในพ้ืนที่ และใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่น วันพระ วันส ำ คัญทำงศำสนำ 
และพิธีกรรมอันดีงำมอ่ืนๆทำงศำสนำ  

4. วัดป่าด่านพัฒนา วัดป่ำด่ำนพัฒนำ เป็นวัดประจ ำหมู่บ้ำนหัวอ่ำงพัฒนำ หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอ
หนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งวัดป่ำด่ำนพัฒนำมีธรณีสงฆ์ 43 ไร่ เป็นวัดนิกำยธรรมยุต ประเภทวัดรำษฎร์ โดยมี
พระ อำจำรย์อภิชำติ อำธโรเป็นเจ้ำอำวำสองปัจจุบัน ได้รับวิสุงคำมสีมำเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2553 โดยวัดป่ำด่ำน 
พัฒนำเป็นวัดที่ศูนย์รวมจิตใจคนในพ้ืนที่ และใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่น วันพระ วันส ำคัญทำง 
ศำสนำ และพิธีกรรมอันดีงำมอ่ืนๆทำงศำสนำ 

5. ส านักสงฆ์พูนแสงธรรม ส ำนักสงฆ์พูนแสงธรรม เป็นสถำนที่ศูนย์รวมจิตใจคนในพ้ืนที่     
 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณที ำบุญกลำงบ้ำน  ประมำณเดือน   มีนำคม 
-  ประเพณงีำนย่ำโม   ประมำณเดือน มีนำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
7.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำร
จับปลำธรรมชำติ   

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรปลูกพืชสมุนไพร คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
2 - กำรปลูกกล้วยอะควำดิช  

- กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

3 กำรเลี้ยงหม่อนไหม คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 
4 กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
5 เศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
6 กำรท ำหน่อไมส้้ม คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 
7 กำรจัดผ้ำงำนพิธีกำร คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 
8 กำรแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นอำหำรอัดเม็ดส ำหรับสัตว์ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช   
7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  - ขนุนพันธ์ดีขนุนเป็นไม้ผลที่ปลูกอยู่ในบ้ำนเรำ เป็นไม้ผลเมืองร้อน ขนุนเป็นพืชที่ให้ผลค่อนข้ำงแน่นอน 
และท่ีส ำคัญเมื่อติดผลเท่ำไรก็จะให้ผลเท่ำนั้น ทั้งยังมีอำยุยืนยำว สำมำรถให้ผลผลิตได้หลำยปี หนองจำกสำมำรถใช้เป็น
ผลไม้กินเนื้อ ที่กินได้ท้ังอ่อนและผลสุก สำมำรถน ำไปแปรรูปได้หลำยแบบ อำทิ ท ำขนมหวำน ขนุนกวน ขนุนแช่อ่ิม แยม
ขนุน ใช้ปรุงแต่งไอศกรีม เป็นต้น  



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
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  -  แปรรูปกล้วย  โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด 
  - ดอกไม้จันทน์  ดอกไม้จันทน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรระดมควำมคิดร่วมสร้ำงสรรค์ของคนใน
หมู่บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กและบ้ำนด่ำนกอโจด สร้ำงผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์ ที่ใช้ในงำนฌำปณกิจศพ ซึ่งเดิมสมัยโบรำณ
นิยมใช้ไม้จันทน์ และขี่ใต้ เผำศพหรือคนตำย ซึ่งเป็นแบบธรรมดำเรียบง่ำยไม่พิถีพิถัน ปั จจุบันด้วยภูมิปัญญำของคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นมีกำรน ำเอำวัสดุที่หำได้ง่ำย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์เป็นดอกไม้มีสีสันสวยงำม และมีกำรต่อ
ยอดน ำเอำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์แปรรูปเป็น ดอกช่อประธำน พวงหรีด ฯลฯ ซึ่งกลุ่มมีแนวคิดว่ำผลิตผลที่ต่อยอด
ออกมำนั้น กรณีพวงหรีด นอกจำกจะประดับให้บริเวณงำนให้สวยงำมแล้วยังสำมำรถน ำไปเผำได้อีก ซึ่งปัจจุบันสังคม
ยอมรับและให้ควำมสนใจดอกไม้จันทน์ที่เป็นดอกไม้ชนิดต่ำงๆ ที่มีสีสรรสวยงำม  
 
 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้อง
น ำมำผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และบำง
แห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีป่ำไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีภูเขำ 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำน
ประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  
ต้นไม้  อำกำศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม  น้ ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย  ไม่
สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งอ่ืน  และน้ ำฝนน้ ำในกำรเกษตรก็
ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  ปัญหำด้ำนขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกขึ้น  กำรแก้ไขปัญหำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน   
เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและ
ที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชำชน  ฯลฯ   
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 
 

  
 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ มี
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และ
ยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ 
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ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟู การใช ้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอดุมการณ์ทีม่ีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่

เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน 
ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใน
อนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้าม
ชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการ
รวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิต
ภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆนอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะ
เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
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การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมี
ช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความตอ้งการของมนษุย์ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญ
จะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีร่วดเรว็และคาดการณไ์ดย้ากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมาก 
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ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนนิชีวติและธรุกจิ และการพัฒนาและขยายความเปน็
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
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  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเปน็ตอ้งก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 
ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่  
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ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
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(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา 
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ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 1.3.1. แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

1. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
4. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวนปี 

พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เชิงนิเวศน์การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  26  - 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.2560 มี

เศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มัน
ส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ 
อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม 
และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในการเป็น 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข”โดยมีแนวคิด
การพัฒนา ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ในภาค
การเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart 
Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอตลอด
ปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ า การกระจายน้ าไปยังพ้ืนที ่

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรใน
พ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาค
เกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบLogistic ที่รัฐบาลไว้
วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการ
เพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัด 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคม

คุณภาพสูง” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด

ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE 

City/ Art City / Safe City) 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทาง
พระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ 
“สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมี
สติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2.ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดี
ขึ้น 
3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น
สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุน
อุปกรณ์ทางการแพทย ์
4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและ
บริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต   ส่งเสริม
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมชอง
ทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่าย
เกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้าง
รายได ้
3.บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้าง 
โครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2.บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
5.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการ 
ท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

 
1.6  แผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมาก  ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพและด้านการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว  ซึ่งแผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมากมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
 
  อ าเภอหนองบุนนากแต่เดิมเป็นเพียงต าบลเดียว คือ ต าบลสารภี ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง ของอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งท้องที่ต าบลสารภี ขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอเรียกว่า “กิ่ง
อ าเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์ เป็นปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ตัวที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่
ที่บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ต าบลหนองบุนนาก ในขณะนั้น (ปัจจุบันบ้านซับหวายเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นหมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหัวแรต)ในการก่อสร้างศูนย์ราชการอ าเภอ นางเง็กเจ็ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นผู้อุทิศที่ดินให้เนื้อที่ 
100 ไร่ เพ่ือจัดสร้างที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 
กิ่งอ าเภอหนองบุนนากได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 83 ลง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก เมื่ อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2544 ด าเนินการเปิดอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
ท่านได้มีจิตศรัทธาและตั้งใจที่จะบริจาคเงินให้ก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ 13,793,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้บริจาคเงินในการก่อสร้าง
เองทั้งสิ้น โดยทางทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติกรมการปกครอง เป็นอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสี
แดง ซึ่งจะเป็นอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังแรกของประเทศไทย ที่ก่อสร้างโดยพระบริจาคเงินเป็นอาคารหลังแรก ที่เป็น
อาคารทรงไทยสวยเด่นเป็นสง่าที่สุดในประเทศไทย เพ่ือให้มีความหมายในทางที่เป็นสิริมงคลตามความต้องการของ
ราษฎรและหลวงพ่อคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออ าเภอใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้สมควรเปลี่ยนชื่ออ าเภอหนองบุนนากเป็นอ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 ที่ตั้ง/พื้นที่/อาณาเขต 
 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอหนองบุญมาก 
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 ที่ตั้ง   ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดช
อุดม ระยะทางประมาณ ๕๔ กิโลเมตร 

พื้นที่ มีพ้ืนที่ ๓๖๙,๐๐๐ ไร่  หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร   หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖  ของจังหวัด
นครราชสีมา 
อาณาเขตและสภาพพื้นที่  
      - ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอจักราชและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินไม่อุ้มน้ ามีลุ่มน้ าจักราชที่ดินเหมาะส าหรับท านาข้าว อ้อย และ การเลี้ยงสัตว์ 
     - ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอครบุรี เป็นที่ราบสูง   สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนลูกรัง  ดินไม่อุ้มน้ า   ไม่มี  แม่น้ าไหล
ผ่านการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก   
      - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ และเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่                                                    
      - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การ
ท านา พ้ืนที่ท านาของราษฎรจะอยู่ตลอดแนวของลุ่มน้ าคลองสารเพ็ชร  และลุ่ มน้ าจักราชที่ไหลมาบรรจบกันในฤดูฝน
หล่อเลี้ยงพ้ืนที่  ๗ ต าบล  เนื้อท่ี ๙๕,๑๗๙ ไร่ หรือ  ๑๕๓.๑๕  ตารางกิโลเมตร  
สภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์   
                - พื้นที่ทางการเกษตร    ๓๕๒,๐๒๑ ไร่  หรือ ๕๖๓.๒๓ ตร.กม. ๕,๘๘๖ ครอบครัว                                                                                                                                                                 
                - พื้นที่ปศุสัตว์             ๕,๘๐๘    ไร่                                                                                                                                                                                                                   

      - พื้นที่แหล่งน้ า           ๑,๘๔๙    ไร ่
      - พื้นที่อุตสาหกรรม      ๑,๕๑๕    ไร่ 
      - พื้นที่ป่าไม้               ๒,๘๘๔    ไร ่ 

พื้นที่ท านา ราษฎรจะอยู่ตลอดแนวของลุ่มน้ าคลองสารเพ็ชร และลุ่มน้ าจักราชที่ไหลมาบรรจบกันในฤดูฝน    
      หล่อเลี้ยงพ้ืนที่  ๗ ต าบลเนื้อที่ ๙๕,๑๗๙ไร่ หรือ  ๑๕๓.๑๕ ตารางกิโลเมตร 
สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งเป็น ๓ ฤดู                                                
     - ฤดูร้อน ช่วงระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม   อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือน เมษายน 
     - ฤดูฝน ช่วงระยะเดือน พฤษภาคม  ในเดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม                    
    -  ฤดูหนาว  ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่ าสุด 
ประชากร/การปกครอง 
     ด้านการปกครอง   แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น  ๙  ต าบล  ๑๐๔  หมู่บ้าน  ๒  เทศบาล  ๗  อบต. 
     ข้อมูลประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๖๐,๕๓๔  คน   
      อ าเภอหนองบุญมากมี  ๙  ต าบล  ๑๐๔  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้นแยกเป็น 
          ชาย – หญิง ดังนี้ 
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จ านวน
หมู่บ้าน 

ต าบล ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

๑๗ หนองบุนนาก 3,002 ๕,233 ๕,๓5๓ ๑๐,๕86 

๑๕ สารภี ๒,623 ๔,786 ๔,๗3๐ ๙,๕๑6 

๘ ไทยเจริญ 887 ๑,๕25 ๑,๕76 ๓,101 

๑๕ หนองหัวแรต ๒,918 ๔,555 ๔,526 9,081 

๑๐ แหลมทอง ๑,๗98 ๓,๐44 ๓,๐29 ๖,๐73 

๑๒ หนองตะไก ้ ๒,๕79 ๔,๒๔0 ๔,๓67 ๘,607 

๙ ลุงเขว้า ๑,331 ๒,๓05 ๒,๓97 ๔,702 

๙ หนองไม้ไผ่ ๑,269 ๒,๐44 ๒,๐50 ๔,๐94 

๙ บ้านใหม่ ๑,๔94 ๒,569 ๒,๕๕7 ๕,๑26 

รวม ๑๗,901 ๓๐,301 ๓๐,585 ๖๐,886 

 
โครงสร้างพ้ืนฐานของอ าเภอหนองบุญมาก 

การคมนาคมขนส่ง 
อ าเภอหนองบุญมาก   ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินโชคชัย – เดชอุดม  ระหว่างหลักกิโลเมตร  ที่ ๒๒- 

๒๓ ซึ่งเป็นเส้นทางสายส าคัญสายหนึ่งในการติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอใกล้เคียงแต่ภายในอ าเภอส่วนใหญ่
เป็นลูกรัง  บางแห่งไม่สามารถใช้ในการสัญจรได้ในหน้าฝน 

-  สายที่ใช้ส าหรับคมนาคมติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือสายโชคชัย – เดชอุดม 
-  สายที่ใช้ส าหรับคมนาคมติดต่อกับอ าเภอเสิงสาง คือ สายหนองบุญมาก – หนองกี่ – เสิงสาง 
-   สายที่ใช้ติดต่อกับจักราช คือ สายลุงเขว้า – จักราช 
-  สายที่ใช้ติดต่อกับอ าเภอโชคชัย คือ สายโชคชัย – เดชอุดม  
-  สายที่ใช้ติดต่อกับอ าเภอครบุรี คือ สาย ต.หนองบุนนาก – ต.สระว่านพระยา    อ.ครบุรี 

การสาธารณูปโภค 
        มีการประปาระดับอ าเภอและต าบล/หมู่บ้าน   ดังนี้ 

        - ประปาหมู่บ้านจ านวน  ๗๔ แห่ง มี แหล่งน้ ากิน – น้ าใช้ ประเภทอ่ืน 
         - บ่อบาดาล  ๘๕    แห่ง 
         - บ่อน้ าตื้น  ๑,๒๒๘    บ่อ 
         - ถังเก็บน้ า  ๒๖๔    แห่ง                    
         - โอ่งน้ าขนาดใหญ่           ๑๖,๙๒๐   ใบ 
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 ส่วนราชการ 
      ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ประกอบด้วย.- 
     ๑. ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก                
                        ๒. สถานีต ารวจภูธรหนองบุญมาก 
     ๓. ส านักงานสัสดีอ าเภอหนองบุญมาก                
                        ๔. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองบุญมาก 
     ๕. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบุญมาก     
                        ๖. ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบุญมาก 
     ๗. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบุญมาก       
                        ๘. โรงพยาบาลหนองบุญมาก 
     ๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอหนองบุญมาก 
              ๑๐. สรรพากรพื้นที่สาขาอ าเภอหนองบุญมาก    
                       ๑๑. ส านกังานที่ดินอ าเภอหนองบุญมาก 
              ๑๒. ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอหนองบุญมาก 
                       ๑๓. ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา         
รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  ๒  แห่ง ได้แก่ 
                 ๑. ไปรษณีย์อ าเภอหนองบุญมาก 
                 ๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบุญมาก 
ธนาคาร  จ านวน   ๓  แห่ง 

       ๑. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาหนองบุญมาก 
      ๒. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบุญมาก 
      ๓. ธนาคารออมสิน สาขาหนองบุญมาก 

จ านวนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ก านัน                     ๙      คน 
  ผู้ใหญ่บ้าน                         ๑๐๔    คน 
  สารวัตรก านัน                                   ๑๘      คน  
  แพทย์ประจ าต าบล                ๙      คน 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง                 ๒๐๘    คน 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ๑๑      คน 
ค าขวัญอ าเภอหนองบุญมาก  
 เฟื่องฟ้างาม น้ าผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี  คนมีคุณธรรม ศิลปกรรม  ปราสาทหิน 
วิสัยทัศน์อ าเภอหนองบุญมาก   

หนองบุญมากเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
3) ส่งเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคง  
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• เป้าประสงค์รวม  
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
3) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
4)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคง 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑) ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
๒) ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเส้นทาง และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริม พัฒนา  และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    อย่างสมดุลยั่งยืน 
๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 

     
 

2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

2.2  ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

2.3  เป้าประสงค ์
(1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

   (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่

“หนองไม้ไผ่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
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 (7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 

  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   (2)  ประชาชนในต าบลวังโพธิ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ 
ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
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 (6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 9 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  9  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง  

6 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 9 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 9 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและทีม

กู้ชีพกู้ภัยต าบล 6 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ

รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน 
(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 9 หมู่บ้าน 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
(2) ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
(3) ประชาชนมุคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรง 
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(5) ประชาชนมีจิตส า นึกให้ความส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  
(7) มีการบริหารอย่างโปร่งใส 
(8) ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
(9) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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(10) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
(11) การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(12)  การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(13)  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.6  กลยุทธ ์
1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ด้านกายภาพ

และโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการตา่ง ๆ เพื่อยกระดับความเปน็อยู่และอ านวยความสะดวก
ให้ประชาชน  ดังนี้ 
   1.1  ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปา 
   1.2  ด าเนินการก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ทางสัญจรทางบก  ประกอบด้วย  
ถนนและผิวจราจรประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  รวมทั้งขยายโครงข่ายถนนให้
เชื่อมโยงถึงกันระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล 
   1.3   ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  รวมถึง
พัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการและบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง 
   1.4  ด าเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  
ศาลาประชาคม  เสียงตามสาย  เป็นต้น 
  2.  นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
   2.1  ด าเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 

2.2.  การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรให้แก่ประชน 
  3.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ือให้ชาวต าบลหนอง
ไม้ไผ่มีความสุขสมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ดังนี้ 

3.1  การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านการเกษตร  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  

3.2  การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น ฝึกอบรมอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม ส่งเสริม
สินค้า OTOP ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มฝึกอาชีพทุกหมู่บ้านในต าบลหนองไม้ไผ่ 

3.3  การแก้ปัญหาและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยส่งเสริมกระบวนการการ
เรียนรู้แก่เกษตรกร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
  4.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   4.1  การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม  โดยมุ่งวัตถุประสงค์เพ่ือลดช่องว่าง
ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข  รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วน
ราชการทุกภาคส่วน 
   4.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  รวมถึง
ให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ 
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   4.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาสังคม  สนับสนุนการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในหมู่บ้าน 
   4.4  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ในการเสริมสร้างสุขภาพและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
   4.5  การควบคุมและป้องกันโรค  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น 
  5.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5.1   ด้านการศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม)  อุปกรณ์การเรียนการ
สอน  และสื่อต่างๆ ให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
   5.2  ด้านศาสนาและวัฒนธรรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก 
   5.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  
  6.  นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   มุ่งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเมืองระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
   6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   6.2  พัฒนาการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
   6.3  พัฒนาศักยภาพ  และส่งเสริมความรู้ของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานส่วนต าบล ให้มีความรู้ในระเบียบการปฏิบัติงานโดยพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
  7.  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1  การบ าบัดฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบโดยจัดหาถังขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหนองไม้ไผ่ 
   7.2  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องความสะอาด  และพัฒนาฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์แหล่งน้ า   ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (6)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (7)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(8)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (9)  แผนงานการเกษตร 
  (๑0)  แผนงานงบกลาง 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง ( Strength )  
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์เหมาะส าหรับอาชีพเกษตรกรรม  เช่น มันส าปะหลัง  ข้าว เงาะ 
เรียน  ผลไม้ต่าง ๆ  ฯลฯ 

2.  ประชาชนยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม   ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมี
ประชาชนเข้าร่วมจ านวนมากและให้ความส าคัญกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น  

3.  ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
4. โครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหาร

สนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดประสงค์มากข้ึน 
 5. คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็น

กันเอง  
6. ผู้น าในต าบลมีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน   
7.  มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเพียงพอต่อปริมาณงาน และเป็นบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ 
จุดอ่อน ( Weakness )  
1. มีงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง การบริหารจัดการมีน้อย  
3. ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ  
4. สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ  
5. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย  

โอกาส ( Opportunity )  
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
5. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2547 ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจาย

อ านาจมากข้ึน  
6. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับ

การยอมรับมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
7. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เกิดการ

เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น ามาใช้ในการพัฒนา 

3.  การวิเคราะหเ์พือ่พฒันาท้องถิ่น 
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อุปสรรค ( Threat )  
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคา   
2. การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของ

ท้องถิ่น  
3. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร  
4. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
5. ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ต าบลหนองบุญมาก  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  ๖  แห่ง สนามบาสเกตบอล  ๑ แห่ง   สนามฟุตบอล  
๑ แห่ง  สนามตะกร้อ จ านวน  ๓  แห่ง สนามเด็กเล่น  ๑ แห่ง สนามกีฬาเทนนิส ๑ แห่ง  หอประชุมอเนกประสงค์ ๔ 
แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ (ศูนย์ออกก าลังกายและศูนย์คอมพิวเตอร์) จ านวน ๑  
แห่ง 

      มีประเพณีแห่ช้างที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

      มีวัด   4  แห่ง   ส านักสงฆ์   ๑  แห่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที  แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  

เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจาก

ต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุญมาก 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
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      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ต าบลหนองบุญมาก  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณ
จ ากัด 

      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ       ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่

ต าบลหนองบุญมาก ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท า

ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไม้ไผ่ต าบลหนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้องและองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ต าบลหนองบุญมาก  เป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ที่เป็น
ถนน  ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การ 
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บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่จึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีประปาแบบแต่ละ
หมู่บ้านบริหารจัดการะบบประปาเอง  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ยังไม่สามารถที่จะ
ผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ 
การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  
โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้น าบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการ
ได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
ปัญหาคือ มีจ านวน   ๑๑  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบาง
ครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุใน
ถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  มีครัวเรือน  
จ านวน  ๔  ครวัเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝา
ภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 

มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  อ้อย  ข้าว  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่
มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพ
และมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มี
รายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตร 
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ต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บาง
พ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
ส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการ
ร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้ลงพ้ืนที่
แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน 
ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  
เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่และ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด 
- ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จาก
การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  
การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ให้
ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่ม 
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สุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้
ไผ่คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็น
เรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้     
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จากการที่ทาง
สถานีต ารวจภูธรหนองบุญมากได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็น
น้ ากร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ า
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้รับรางวัลสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ระดับดี จาก
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (เม่ือวันที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖)  และรางวัลสวนสาธารณะหนองใหญ่  ได้รับ
มาตรฐานระดับดีมากด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพโครงการสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์  วันที่  ๑๖  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
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(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้

ไผ่  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ๙ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,441   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,834  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.13  จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  2,440  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,830  คน  
คิดเป็นร้อยละ  86.22  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะ
มีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองการบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้จัด 
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

(ต่อ) ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสร้าง
อาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้
ไผ่ 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 
๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย 
- ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร 
- พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสร้าง
อาคาร 

 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้
ไผ่ 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 
- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

 

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน
   

 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

 
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

 
- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน 
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

 
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน 
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

 
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย 
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 
๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 
- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได้ 

๗) ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึน้อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการรวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิง 
แวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและน้ า
ใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมากขึ้น   

๔) มีปญัหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไม้ไผ่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน 
การแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

1. เสริมสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต 
และเพิ่มขดีวาม
สามารถการค้า การ 
ลงทุนและเศรษฐกิจ 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

4. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกจิ
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

4. เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาเมือง 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสขุ 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

4. เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาเมือง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไม้ไผ่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

   6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ     

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

1. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

4. เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาเมือง 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง  
การบริหาร  และการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

1. ด้านความมั่นคง 
6. ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหารจดัการใน
ภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

5. ยุทธศาสตรด์้าน 
พัฒนาระบบการ 
บริหารจดัการภาครัฐ 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

2. ยกระดับการท่อง 
เที่ยวท่ีหลากหลาย 
เชื่อมต่อภาคและ 
ภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป
สินค้าและเกษตร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ 
5. ยกระดับบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมให้เกดิสมดุล
และยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตรด์้าน 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชด าร ิ
3. ยุทธศาสตรด์้าน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภออหนองบญมมาก  ัังหวัดนครราสสมมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
ยญทธศาสตร์
สาติ ๒๐ ปี 

(มม ๖ 
ยญทธศาสตร์) 

 

( 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๑ 
 

 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๒ 
 

 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๓ 
 

 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๔ 
 

 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๕ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์
ทม ่1 

 

 

แผนพัฒนา
เภศรษฐกิัฯ 
ฉบับทม่ ๑๒ 

(มม ๑๐ 
ยญทธศาสตร์) 

 

( 
ยญทธสาตร์
ัังหวัด 

(มม 6 
ยญทธศาสตร์) 

 

( 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ 5 

 

 

 

ยญทธศาสตร์
ทม่ 2 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ 3 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๖ 
 

ยญ
ท
ธ
ศ
า
ส
ต
ร์
 
ทม่
 
๔ 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ ๗ 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ 6 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ 4 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๑ 
 

 
ยญทธศาสตร์สาติ 

ทม่ ๖ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๓ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๑ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๒ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 3 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 4 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๕ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์
ทม่ 9 

 

ยญทธศาสตร์ 
ทม่ 8 

 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๕ 
 

 

ยญทธสาตร์
ัังหวัด 

(มม 6 
ยญทธศาสตร์) 

 

( 
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ยญทธศาสตร์
ทม่ 10 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 6 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๑ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๒ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 3 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 4 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๕ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ 6 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภออหนองบญมมาก  ัังหวัดนครราสสมมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยญทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 

(มม ๖ 
ยญทธศาสตร์) 

 

( 

ยญทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเภขต
ัังหวัด 

(มม 5
ยญทธศาสตร์) 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๒ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๑ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๓ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๔ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๕ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๘ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๙ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๑๐ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ ทม่ ๑ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๔ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๒ 
 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๓ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๕ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๖ 
 

  
ยญทธศาสตร์ทม่ ๖ 

 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๑ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๒ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๓ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๔ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๕ 
 

 
 

เภป้าประสงค์ทม่ ๖ 
 

 

 

ยญทธศาสตร์ทม่ ๖ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ ๖ 
 

 

 

เภป้าประสงค์ทม่ 7 
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สวนที่ สวนที่   ๓๓  
 
 

 

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง องคการ
บริหาร
สวนตําบล
หนองไมไผ 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการ
แกไขปญหาความยากจน 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมและ
สาธารณสุข 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 
ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 

ดานการดําเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง  การ
บริหาร  และการพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 
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การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๖ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเท่ียวและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด องคการ
บริหาร
สวนตําบล
หนองไมไผ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



แบบ ผ. ๐๑

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1. แผนงานงบกลาง ๕ ๖,๔๘๐,๐๐๐ ๕ ๖,๖๘๐,๐๐๐ ๕ ๖,๘๘๐,๐๐๐ ๕ ๗,๐๘๐,๐๐๐ ๕ ๗,๒๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๓๔,๔๐๐,๐๐๐

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑๕ 970,000    ๑๕ ๙๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๗๐,๐๐๐ ๗๕ ๔,๘๕๐,๐๐๐

3.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๗ ๙๙๐,๐๐๐ ๙ ๑,๕๙๐,๐๐๐ ๖ ๖๙๐,๐๐๐ ๕ ๓๙๐,๐๐๐ ๕ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๒ ๔,๐๕๐,๐๐๐

4.  แผนงานการศึกษา ๑๕ ๓,๕๓๒,๐๐๐ ๑๕ ๓,๕๓๒,๐๐๐ ๑๕ ๓,๕๓๒,๐๐๐ ๑๕ ๓,๕๓๒,๐๐๐ ๑๕ ๓,๕๓๒,๐๐๐ ๗๕ ๑๗,๖๖๐,๐๐๐

5.  แผนงานสาธารณสุข  ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐

6.  แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๕๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๖๒๐,๐๐๐

7.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐

8.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๓๕ ๓,๑๕๐,๐๐๐

9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖ ๓,๐๐๐,๑๐๐ ๖ ๒,๙๙๖,๕๐๐ ๘ ๓,๒๔๒,๒๐๐ ๑๑ ๕,๕๓๘,๐๐๐ ๑๑ ๕,๔๙๔,๘๐๐ ๔๒ ๒๐,๒๗๑,๖๐๐

10. แผนงานการเกษตร ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๔ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๖๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๗๐ ๑๗,๔๖๒,๑๐๐ ๗๑ ๑๗,๗๕๘,๕๐๐ ๗๐ ๑๗,๓๐๔,๒๐๐ ๗๑ ๑๙,๔๖๐,๐๐๐ ๗๒ ๑๙,๙๑๖,๘๐๐ ๓๕๔ ๙๑,๙๐๑,๖๐๐

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ป  ๒๕๖8 ป  ๒๕70 รวม ๕ ปป  ๒๕๖9

แผนงาน

ป  ๒๕๖6 ป  ๒๕๖7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
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แบบ ผ. ๐๑

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ ๑๐,๗๘๐,๐๐๐ ๒ ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ ๖ ๓๕,๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๒๕,๕๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๑๐๑,๓๘๐,๐๐๐

๒.  แผนงานการเกษตร ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๔,๗๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๔,๗๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๕,๔๖๐,๐๐๐ ๖ ๓๕,๕๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๑๕๑,๓๘๐,๐๐๐
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โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม ๕ ป

แผนงาน

ป  ๒๕๖6 ป  ๒๕๖7 ป  ๒๕๖8 ป  ๒๕๖9 ป  ๒๕70

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. ๐๑



แบบ ผ. ๐๑



1

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไมไผ

2 โครงการฝกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

3 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

4 โครงการอบต.พบประชาชน

5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

6 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจกฎหมายแกประชาชน

7 โครงการวันแหงชัยชนะทาวสุรนารีนิทรรศการยอนยุควิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ

8 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการใหความชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



2

9 โครงการชวยเหลือผูยากไรและผูประสบ ภัยภายในตําบลหนองไมไผ

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

11 โครงการฝกอบ รมการใหความรูและสรางเครือ ขายการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

12 โครงการจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

13 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผูที่อยูในขายตองชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ

1 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  1  บานหนองไมไผ

2 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  3  บานหนองตะลุมปุก

3 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  4  บานดานตลอด

4 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  5  บานดานกอโจด

5 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  6  บานเจริญสุข

6 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  8  บานสุขสวัสดิ์

15 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

    

ที่ โครงการ



3

7 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยง  หมูที่  9  บานหนองไมไผแสนสุข

9 โครงการปองกันเด็กจมน้ํา

9 โครงการฝกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

10 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต

11 โครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน

4 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

5 โครงการคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

6 โครงการคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

    

8 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      

ที่ โครงการ

1
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองไมไผ

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกิสภาเด็กและเยาวชน



4

7 โครงการคาหนังสือเรียน

8 โครงการคาอุปกรณการเรียน

9 โครงการคาเครื่องแบบนักเรียน

10 โครงการคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

11 โครงการคาอาหารเสริม(นม)

14 โครงการวันเด็ก

1 โครงการบริหารจัดการขยะ

2 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

3 โครงการสัตวปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

4 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ  ดานสาธารณสุข

12 โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

15 โครงการมอบสัมฤทธิบัตร

    

ที่ โครงการ

    



5

4 โครงการวางทอสงน้ําประปา  บานเจริญสุข  หมูที่  6

1 โครงการจางงานนักเรียน/นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน

2 โครงการฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแกประชาชน

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานผูนําชุมชนในตําบลหนองไมไผ

4 โครงการฝกอบรมปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ

5 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผูสูงอายุ

6 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนในเขตตําบลเรื่องการปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

3 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ  บานดานตลอด  หมูที่  4

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ  บานสระมะคา  หมูที่  2

ที่ โครงการ

    

ที่ โครงการ
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1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น ๆ

3 โครงการอุปกรณกีฬาหมูบาน

4 โครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็กแข็งแรง

5 โครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน

6 โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา

7 โครงการประเพณีลอยกระทง

ที่ โครงการ

    

ที่ โครงการ

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไมไผ  หมูที่  1

2 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไมไผ  หมูที่  1

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไมไผ  หมูที่  1
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1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสระมะคา  หมูที่  2

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานสระมะคา  หมูที่  2

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสระมะคา  หมูที่  2

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุก  หมูท่ี  3

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3
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6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุก    หมูที่  3

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดานตลอด    หมูที่  4

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดานตลอด    หมูที่  4

3 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานดานตลอด    หมูที่  4

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดานตลอด    หมูที่  4

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดานกอโจด  หมูที่  5

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดานกอโจด  หมูที่  5

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดานกอโจด  หมูที่  5
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4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดานกอโจด  หมูที่  5

5 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานดานกอโจด  หมูที่  5

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเจริญสุข  หมูที่  6

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเจริญสุข  หมูที่  6

3 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานเจริญสุข  หมูที่  6

4 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานเจริญสุข  หมูที่  6

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7

2 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7
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1 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไมไผแสนสข  หมที่  9

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  หมูที่  8

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  หมูที่  8

2 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานสุขสวัสดิ์  หมูที่  8

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  หมูที่  8

5 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7

6 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหัวอางพัฒนา  หมูที่  7
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1 โครงการปลูกปาตามนโยบายรัฐบาล

2 โครงการสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5 โครงการขยายไหลทางดานซาย   บานหนองไมไผแสนสุข  หมูที่  9

2 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหนองไมไผแสนสุข  หมูที่  9

1 โครงการวางทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก  บานหนองไมไผแสนสุข  หมูท  9

6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานหนองไมไผแสนสุข  หมูที่  9

7 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหนองไมไผแสนสุข  หมูที่  9

8 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก   บานหนองไมไผแสนสุข  หมูที่  9

ที่ โครงการ

3
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3

4 โครงการขุดลอกคูน้ํา  บานสระมะคา  หมูที่  2

ที่ โครงการ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเจริญสุข ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสระมะคา ตําบลหนองไมไผเชื่อมแชะ อําเภอครบุรี

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุกสายซุมใหญเชื่อมเขตอําเภอครบุรี

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองตะลุมปุกสายซุมนอยเชื่อมบานสระมะคา  บานดานกอโจด

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย
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8 โครงการปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไมไผแสนสุข ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก (สายปามะคา)

    

9 โครงการปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  เชื่อมอําเภอครบุรี
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เพื่อแบงเบาภาระของผูนําครอบครัวและชวยเหลือสังคม

เพื่อแบงเบาภาระของผูนําครอบครัวและชวยเหลือสังคม

เพื่อแบงเบาภาระของผูนําครอบครัวและชวยเหลือสังคม

เพื่อชวยประชาชนในดานการประกันสุขภาพ

เพื่อชวยเหลือดูแลดานสวัสดิการตาง ๆ ใหแก สมาชิก

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรอบต.หนองไมไผ

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น

เพื่อเสริมสรางโอกาสใหบุคลากรทองถิ่นและประชาชนในตําบลไดฝกปฏิบัติธรรมกลอมเกลาจิตใจใหผองใสตามวิธีพุทธ

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ

เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ เรื่องประชาธิปไตย และบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับ ประเทศ

เพื่อใหประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  ที่ประชาชนควรรู

เพื่อนอมรําลึกคุณงามความดีของทานทาวสุรนารี

วัตถุประสงค

รวม

วัตถุประสงค

เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการศูนยปฏิบัติการ รวมในการใหความชวยเหลือประชา ชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เพื่อชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูง อายุ คนพิการ รวม ทั้งผูดอยโอกาสในตําบลเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติของประชาชนที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ

เพื่อใหมีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกตองสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนไดดีที่สุด

เพื่อใหมีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกตองสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนไดดีที่สุด

เพื่อใหมีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกตองสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนไดดีที่สุด

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

เพื่อสรางความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ ที่ถูกตองของผูที่เกี่ยวของ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

  

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

รวมจํานวน  15  โครงการ

วัตถุประสงค
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เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เพื่อสรางทักษะใหกับเด็กในการชวยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา

เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเทคนิค ในบทบาทหนาที่ของตนเอง

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศการสําคัญที่มีการเดินทางอยางคับคั่ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานปองกันและระงับอัคคีภัยใหทันทวงที

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเรื่องประชาธิปไตยและบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชุมชนระดับประเทศ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการแกเด็ก

เพื่อสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

รวมจํานวน  11  โครงการ

เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน

วัตถุประสงค

เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขการพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณรวมกัน

พื่อใหเด็กและเยาวชนไดทราบถึงสิทธที่บาทหนาที่ของตนพัฒนา ทักษะดานผูนําเสรางเครือขายการทํางานและสรางความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชน
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เพื่อสนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

เพื่อสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

เพื่อสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนมที่มีคุณคาทางโภชนาการแกเด็ก

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการขยะ

เพื่อควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

เพื่อตอบสนองการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการแกเด็ก

เพื่อซอมแซมวัสดุอุปกรณบางรายการที่ไมสมบูรณ

เพื่อพัฒนาเด็กดานจิตใจและอารมณใหเปนผูมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการศึกษา

รวมจํานวน  15  โครงการ

วัตถุประสงค

รวมจํานวน  4  โครงการ
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เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและดําเนินงานโดยการขับเคลื่อนของผูนําเกษตรในพื้นที่ในการบริหารงาน

เพื่อแกปญหาผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อตองการใหนําความรูที่ไดมาเพื่อพัฒนาหมูบานตนเองใหมีความเจริญยิ่งขึ้น

เพื่อเปนการปองกันหรือการรักษาแตเนิ่นๆ มิใหภาวะของโรคซึมเศราและสมองเสื่อมในผูสูงอายุลุกลาม
เพอสงเสรมใหผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบองตนไดและพงผูอนใหนอยลงและยอมรบการเปลยนแปลงดานรางกาย จตใจ สนใจบุคคลอนและ

สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
เพื่อปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด

วัตถุประสงค

รวมจํานวน  4  โครงการ

วัตถุประสงค

รวมจํานวน  6  โครงการ
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เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย

เพื่อสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาหรือการรวมการแขงขันในระดับตางๆ

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณกีฬาสําหรับการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณ

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เพื่อสงเสริมอนุรักษและดํารงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อสงเสริมอนุรักษและดํารงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

วัตถุประสงค

รวมจํานวน  7  โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เพื่อแกไขและบรรเทาปญหาน้ําขังในพื้นที่

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมในชุมชน

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมในเขตตําบลหนองไมไผ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพอแกไขและบรรเทาปญหานาขงในพนท

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาและรณรงคพันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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เพื่อใหประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ

เพอพฒนาและรณรงคพนธุกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดาร

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

รวมจํานวน  4  โครงการ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปและขึ้นทะเบียนไว 5,500,000 5,700,000 5,900,000 6,100,000 6,300,000

ผูพิการในตําบลหนองไมไผและขึ้นทะเบียนไว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

ผูปวยเอดสในตําบลหนองไมไผและขึ้นทะเบียนไว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไมไผ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

6,480,000 6,680,000 6,880,000 7,080,000 7,280,000

2

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหาร

สวนตําบลหนองไมไผดําเนินการเอง
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

จัดฝกอบรมและการใหความรูโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

ดําเนินการเอง
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดประชุม สัมมนา  ใหบริการกับประชาชนในดานตางๆทัง 9 หมูภายใน 

ตําบลหนองไมไผ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดกิจกรรมวันแหงชัยชนะทาวสุรนารีนิทรรศการยอนยุควิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ 1 ครั้ง
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ศูนยปฏิบัติการฯ

สามารถอํานวยความ

สะดากแกประชาชน

และสามารถชวยเหลือ

งบประมาณ

งบประมาณ

20,000 20,000 20,00020,000 20,000
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ประชาชนตามอํานาจ

หนาที

จัดสรรงบประมาณปองกันและแกไขปญหาของประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยดําเนินการตามขันตอน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดโครงการฝกอบรมการใหความรูและสรางเครือขายการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดเวทีประชาคมโดยดําเนินการตามขันตอน ระเบียบกระทรวง มหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ ศ 2548 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จัดจางปรับปรุงแผนที่ภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ประชุมใหความรูและชีแจงทําความเขาใจเกียวกับการจัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียมตางๆ   ใหกับประชาชนผเสียภาษี
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เจาหนาทีออกไปให บริการประชาชน     นอกสถานทีและนอก เวลา

ราชการใน
การจัดเก็บภาษี

คาธรรมเนียมฯ

970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

3

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - 300,000 - - -

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - 300,000 - - -

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - 300,000 - - -

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - 300,000 - - -

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - - 300,000 - -

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน - - - -300,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

    

งบประมาณ
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ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน 300,000 - - - -

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยอบต.หนองไมไผดําเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยอบต.หนองไมไผดําเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลวันหยุดที่สําคัญประจําป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยอบต.หนองไมไผดําเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

       990,000        1,590,000        690,000        390,000        390,000

4

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

สนับสนุนอาหารกลางวันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

    

60,000 60,000 60,00060,000จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยอบต.หนองไมไผดําเนินการเอง 60,000

งบประมาณ

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

50,000 50,000
จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอื่นๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
50,000 50,000 50,000
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สนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

สนับสนุนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผและ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) ในเขต
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

จัดกิจกรรมวันเสารที่สองของเดือนมกราคมของทุกป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

3,532,000 3,532,000 3,532,000 3,532,000 3,532,000

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการขยะ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
 ประชาสัมพันธใหความรูสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธยุงฉีดพน

สารเคมีกําจัดยง
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1. จัดซือวัสดุในการปองกันและระงับโรคติดตอ                 2. สํารวจ

และขึ้นทะเบียนสัตว
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

อุดหนุนเงินการดําเนินงานดานสาธารณสุขใหคณะกรรมการหมูบานหมูบาน

ละ  20 000  บาท
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหนักเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

วัสดุอุปกรณบางรายการที่ไมสมบูรณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรแกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

    

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ทางสาธารณะภายใน         หมูที่  2  บานสระมะคา
2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองบุญมากเพือติดตังไฟฟาสอง

สวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จด
1.  ทางสาธารณะภายใน         หมูที่  3  บานหนองตะลุมปุก
2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองบุญมากเพือติดตังไฟฟาสอง

สวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จด
1.  ทางสาธารณะภายใน         หมูที่  4  บานดานตลอด
2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองบุญมากเพือติดตังไฟฟาสอง

สวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จด
ขุดวางทอสงน้ํา  พีวีซ  ขนาด  2  นิ้ว  ระยะยาว  100  เมตร 500,000 - - - -

       540,000             40,000          40,000 0 0

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพือใหนักเรียนนักศึกษาทีอยูในครอบครัวทียากจน สามารถหารายได

ชวยเหลือครอบครัวในชวงปดภาคเรียน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยอบต.หนองไม

ไผดําเนินการเอง
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยอบต.หนองไม

ไผดําเนินการเอง
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยอบต.หนองไม

ไผดําเนินการเอง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดฝกอบรมหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยองคการบริหารสวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการเอง
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานหรือการใหความรูแบบอืนๆโดยอบต.หนองไม

ไผดําเนินการเอง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000

เปาหมาย

- ---

งบประมาณ

40,000 - - -

- - 40,000 - -

40,000

    

งบประมาณ

    

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดปละ  1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

สงเสริมสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาหรือรวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบานในตําบลหนองไมไผ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

จัดการแขงขันกีฬาสรางสรรคเด็กเล็กแข็งแรง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จัดกิจกรรมประเพณีเขาพรรษา  ปละ  1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ปละ 1 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. สายแยกบานนายเชา  พรวนกระโทกไปสระอีสานเขียว
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1. บริเวณปายโครงการอางเก็บน้ําหนองชายแจว
2.  วางทอระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  

เมตร  จํานวน  7  ทอน

1. สายโรงเรียนบานหนองไมไผเชื่อมหมูที่  7 บานหัวอางพัฒนา
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายแยกวัดสระมะคาไปสระน้ําหนองกัดลิ้นเชื่อมอางเก็บน้ําหนองชายแจว

    

งบประมาณ

500,700 - -

- - 100,000 - -

- -

500,700 500,700- - -



33

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1.  สายเกษตรพัฒนา
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 440 00  ตารางเมตร

1. สายไรนายเหลืองไปดอนชมพู
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายตรงขามโรงเรียนบานหนองตะลุมปุก
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายซอยบานนายปรีดา
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 440 00  ตารางเมตร

1.  สายคุมที่  5
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายตรงขามวัดหนองตะลุม ปุก
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายคุมที่  6
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายซุมใหญ

500,700 - - - -

- - - 499,800 -

- 500,700- - -

- 500,700 - - -

- - 499,800 - -

500,700 -- - -

- - - 500,700 -

- - - - 500,700
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 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายรวมมิตร
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายกลางบาน
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายหนองสงวน
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 440 00  ตารางเมตร

1. สายคุมที่  4
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายกลางบาน
 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายหนองไผเชื่อมหมูที่  3
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายหนองโพธิ์เชื่อมตําบลทาเยี่ยม
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายกลางบานเชื่อมตําบลทุงอรุณ

- - - - 499,000

500,700 - - - -

- - 499,000 - -

499,800 -- - -

- - - - 500,700

499,000 - - - -

- 499,000 - - -

- -- - 500,700
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 2.  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทางขาง

ละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  1 010 00

1. สายหมูที่  5  เชื่อมอําเภอครบุรี
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 440 00  ตารางเมตร

1.  สายศาลตาปู
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายกลางบาน (แยกบานนายสมหวัง  สุบงกช)
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายตะแบกโพง
 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,085.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 425 00  ตารางเมตร

1.  สายตะแบกโพงตรงแยกไรนายสง  พิงกระโทก
 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,085.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 425 00  ตารางเมตร

1.  สายหมูที่  7  เชื่อมตําบลหนองตะไก
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายบริเวณรอบนอกวัดปาดานพัฒนา
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 440 00  ตารางเมตร

1.  สายหมูที่ 7  เชื่อมหมูที่  1 (สายอีสานเขียว)

- - - 499,000 -

- 499,800- - -

- 499,000 - - -

- - 500,700 - -

498,400 -- - -

- - - - 498,400

499,000 - - - -

- 499,800 - - -
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2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1.  สายคุมที่  4  มิตรไมตี
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1.  สายคุม  6
 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,085.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 425 00 ตารางเมตร

1.  สายหมูที่  7  เชื่อมตําบลหนองตะไก
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,085.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 425 00 ตารางเมตร

1.  สายแยกบานนางกาเหวา  เชื่อมหมูที่  7
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายหมูที่  8  เชื่อมหมูที่  7  เชื่อมตําบลหนองตะไก
 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  1,360.00  เมตร  หนา  

0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 440 00  ตารางเมตร

1.  สายถนนใหมซอยไทยสําโรง
2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 50  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1.  สายกลางบาน
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1.  สายกลางบาน ไปถึงวัดหนองไมไผ
500 000

- 499,000- - -

500,700 -- - -

- -- - 499,800

- -

- -- - 500,700

- - - 500,700 -

- 499,000 -

- - -

- - - - 498,400

- 498,400
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2.  วางทอระบายนํา  ขนาดปากกวาง  0.50  เมตร  ลึก  0.60  เมตร  

ยาว  200 00  เมตร
1.  สายปามะคา
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  0.15

  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 430 00  ตารางเมตร

1.  สายซับประดู
2.  ผิวจราจรกวาง  1.00  เมตร  ระยะทาง  283.00  เมตร  หนา  0.15

  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  283 00  ตารางเมตร

1. สายไรนายสายนาถ  ทองกลางไปลานยายจุล
2. เสริมดินพืนทาง  โดยใชดินจากไหลทางปรับเกรดบดอัดลงหินคลุก  หนา 

 0 10  เมตร  กวาง  5  เมตร  ยาว  2 800  เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ไม

1.  สายสามมิตรเจริญเชื่อมสายปามะคา
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  0.15

  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 430 00  ตารางเมตร

1.  สายลานจองไปสามแยกไรนายแปน  ทรวงโพธิ์
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  0.15

  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  5 430 00  ตารางเมตร

3,000,100 2,996,500 3,242,200 5,538,000 5,494,800

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปลูกตนไมในพื้นที่วางเปลาพื้นที่สาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ปลูกตนไม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

141,500 - -- -

- -- 499,000 -

- -500,000 - -

538,500 -- - -

- - - 499,000 -

- - -

10 000

- 499,000

งบประมาณ

10 000 10 000
สรางกระบวนการการเรียนรูและทําการสํารวจและจําแนกชนิดทรัพยากร

 
10 000 10 000
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60,000 60,000 60,000 60,000 360,000

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. สายจากบานเจริญสุข ตําบลหนองไมไผเชื่อมตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
1. สายจากบานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผเชือมตําบลทาเยียม อําเภอ

โชคชัย
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  5,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายบานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผ เชือมตําบลหนองตะไก  อําเภอ

หนองบญมาก
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
1. สายบานหนองตะลุมปุกสายซุมใหญเชื่อมเขตอําเภอครบุรี
2. ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายบานหนองตะลุมปุกสายซุมนอยเชื่อมบานสระมะคา  บานดานกอโจด
2. ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

1. สายจากบานหัวอางพัฒนา ตําบลหนองไมไผเชือมตําบลทาเยียม อําเภอ

โชคชัย
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 

10,000 10,000 10,000
พื้นที่ปกปก เพื่อเก็บขอมูลพืชสามารถนํามาใชประโยชนได

10,000 10,000

- 300,000
ขุดดลอกคูน้ํา  หนองกัดลิ้นเชื่อมอางเก็บน้ําหนองชายแจว  ขนาดกวาง  

2.50  เมตร
- - -

- - 7,350,000 7,350,000

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000

5,880,000 - 5,880,000

งบประมาณ

- -

-

1. สายจากบานสระมะคา ตําบลหนองไมไผเชื่อมแชะ อําเภอครบุรี 2. ผิว

จราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  5,000.00 เมตร  ไหลทางขางละ 

 0.40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  30,000.00  

ตารางเมตร

4,900,000

-

4,900,000 4,900,000 - -

- - -

- 9,880,000 -

- - -

- -

9,880,000

5,880,000 5,880,000
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1. สายปามะคาบานหนองไมไผแสนสุข ตําบลหนองไมไผตําบลหนองตะไก 

อําเภอหนองบญมาก
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 
1. สายหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  เชื่อมอําเภอครบุรี
2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  2,000.00 เมตร  ไหลทาง

ขางละ  0 40  เมตร  หนา  0 15  เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 
10,780,000 14,780,000 14,780,000 35,460,000 25,580,000

-

- - 5,880,000 5,880,000-

2,470,000 2,470,000

    

- -
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ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น

รอยละของประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น

รอยละของประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น

รอยละของประชาชนเขารวมประชุม สัมมนาและเขารับการบริการ

รอยละของประชาชนเขาอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น

รอยละของประชาชนเขาอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น

รอยละของความพึงพอใจชองประชาชน

รอยละของความพึงพอใจชองประชาชน
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รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมตามสัดสวนที่ไดประกาศ

รอยละของประชาชนมีความเขาใจการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมากขึ้น

รอยละของประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมตามสัดสวนที่ไดประกาศ

รอยละของประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมตามสัดสวนที่ไดประกาศ

รอยละของประชาชนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
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รอยละของความความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินลดลง

รอยละของเด็กจมน้ํานอยลง

รอยละของอปพร.ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นรอยละ 60

รอยละของอุบัติเหตุที่ลดลง

รอยละของผูประสบอัคคีภัยลดลง

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพการสอนของครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของผูติดยาเสพติดลดลง

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของประชาชนเขาอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น
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รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของสุขภาพประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น
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ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของประชาชนมีน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
รอยละของความพึงพอใจชองประชาชนตอการดําเนินงานในการพัฒนา

ทองถิ่น
รอยละของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้น

รอยละของผูสูงอายุมีความรูความเขาใจมากขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตของเยาวชนประชาชนดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด

ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด

ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   จํานวน  10  จุด
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(KPI)

รอยละของความพึงพอใจชองประชาชน

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

รอยละของคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น

รอยละของประชาชนเขาอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น

รอยละของความพึงพอใจชองประชาชน

รอยละของความพึงพอใจชองประชาชน

ตัวชี้วัด

(KPI)

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
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2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
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2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน



48

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
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2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

รอยละปญหาน้ําขังในพื้นที่ลดลง
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1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด

(KPI)

รอยละของพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น

รอยละของพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น

รอยละปญหานาขงในพนทลดลง

รอยละของทรัพยากรดีขึ้น
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ตัวชี้วัด

(KPI)

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง
1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง
1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง
1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน

2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. รอยละอุบัติเหตุลดลง

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง

รอยละของทรพยากรดขน

รอยละครัวเรือนมีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ
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1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง
1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก                   3. รอยละอุบัติเหตุ

ลดลง
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หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

บุคลากรนําความรูกลับมาพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด

ผูพิการในตําบลหนองไมไผมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ผูปวยเอดสในตําบลหนองไมไผมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ประชาชนไดรับประโยชนจากกองทุนประกันสุขภาพ สํานักปลัด

ประชาชนไดรับประโยชนจากกองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักปลัด

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

บุคลากรนําความรูกลับมาพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด

บุคลากรนําความรูมาพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สํานักปลัด

ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมูบานและตําบลตนเอง รอยละ 60 สํานักปลัด

ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เรื่องประชาธิปไตย และบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศไมนอยกวารอยละ 60 สํานักปลัด

ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  ที่ประชาชนควรรูไมนอยกวารอยละ 60 สํานักปลัด

ประชาชนออําเภอหนองบุญมากไดนอมรําลึกคุณงามความดีของทานทาวสุรนารี สํานักปลัด

อปท.ในเขตอําเภอ

หนองบุญมากและประชาชนไดรับความสะดวกในการติดตอ

ประสานงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

อบต.บานใหม
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แกปญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด

ประชาชนทุกหมูบานไดรวมแสดงความคิดเห็นไมนอยกวารอยละ 60 สํานักปลัด

ประชาชนเขาใจการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมากขึ้น สํานักปลัด

ประชาชนทุกหมูบานไดรวมแสดงความคิดเห็นไมนอยกวารอยละ 60 สํานักปลัด

ประชาชนทุกหมูบานไดรวมแสดงความคิดเห็นไมนอยกวารอยละ 60 กองคลัง

เกิดความเขาใจในบทบาทและอํานาจหนาที่ของแตละฝายและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น กองคลัง

ระบบการจัดเก็บ

รายไดมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

สํานักปลัดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองคลัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

เด็กสามารถชวยเหลือตนเองและสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา สํานักปลัด

อปพร.สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สํานักปลัด

สามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลไดมากขึ้น สํานักปลัด

ประชาชนไดรับความชวยเหลือไดอยางทันทวงที สํานักปลัด

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

รูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม

และ ไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา

พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผมากขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับสารอาหารที่ครบถวน กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

สํานักปลัดลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดได

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณดีขึ้น กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับสารอาหารที่ครบถวน กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับความสนุกสนานในวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษาฯ

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

สามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น สํานักปลัด

สามารถควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกได สํานักปลัด

สามารถควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาในตําบลได สํานักปลัด

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สํานักปลัด

กองการศึกษาฯ

เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนไดรับสารอาหารที่ครบถวน กองการศึกษาฯ

มีหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลที่ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กมีจิตใจและอารมณเปนผูมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการศึกษามากขึ้น กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง กองชาง

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

นักเรียน/นักศึกษามีรายไดชวยเหลือครอบครัวและเปนทุนสําหรับการเรียน สํานักปลัด

แกปญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด

หมูบานมีการพัฒนาดานใหม ๆ มากขึ้น สํานักปลัด

ผูสูงอายุในตําบลหนองไมไผมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตนไดและพึ่งผูอื่นใหนอยลงc]tยอมรับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ สนใจบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

เยาวชนในตําบลหนองไมไผมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัด

หนวยงานรับผิด

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ กองชาง

กองชางครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ชอบหลัก

เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด กองการศึกษาฯ

ประชาชนมีการออกกําลังกายมากขึ้นและไดมีสวนรวมในการแขงขันระดับอื่นๆ กองการศึกษาฯ

ประชาชนมีการออกกําลังกายมากขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น กองการศึกษาฯ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณดีขึ้น กองการศึกษาฯ

ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เรื่องประชาธิปไตย และบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศไมนอยกวารอยละ 60 สํานักงานปลัด

ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสําคัญทางศาสนาคงอยูคูสังคมตลอดไป กองการศึกษาฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสําคัญทางศาสนาคงอยูคูสังคมตลอดไป กองการศึกษาฯ

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง
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ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง
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ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง



61

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง
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ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลไมประสบปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง
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หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นรอยละ5 ตอป สํานักปลัด

พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นรอยละ5 ตอป สํานักปลัด

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครวเรอนในพนทตาบลไมประสบปญหานาทวมขง กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ทรัพยากรไดรับการอนรักษและฟนฟ  มากขึ้น สํานักปลัด
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ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ

หนวยงานรับผิด

ชอบหลัก

ทรพยากรไดรบการอนุรกษและฟนฟู  มากขน สานกปลด

สํานักปลัด

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อบต.หนองไมไผ

อบต.หนองไมไผ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อบต.หนองไมไผ

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อบต.หนองไมไผ

อบต.หนองไมไผ

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อบต.หนองไมไผ

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง
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ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น กองชาง



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข             
  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือแบงเบาภาระของ

ผูนําครอบครัวและ

ชวยเหลือสังคม 

ผูสูงอายุท่ีมีอาย ุ

60 ปข้ึนไปและ

ข้ึนทะเบียนไว 

5,500,000 5,700,000 5,900,000 6,100,000 6,300,000 รอยละของ

ประสิทธิภาพ

การบริหารงานดี

ข้ึน 

บุคลากรนําความรู

กลับมาพัฒนา

ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

2 โครงการเบ้ียยังชีพ

คนพิการ 

เพ่ือแบงเบาภาระของ

ผูนําครอบครัวและ

ชวยเหลือสังคม 

ผูพิการในตําบล

หนองไมไผและ

ข้ึนทะเบียนไว 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ผูพิการในตําบล

หนองไมไผมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

3 โครงการเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดส 

เพ่ือแบงเบาภาระของ

ผูนําครอบครัวและ

ชวยเหลือสังคม 

ผูปวยเอดสใน

ตําบลหนองไม

ไผและข้ึน

ทะเบียนไว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ผูปวยเอดสใน

ตําบลหนองไมไผมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  60  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข             
  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับพ้ืนท่ี 

เพ่ือชวยประชาชน

ในดานการประกัน

สุขภาพ 

สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

พ้ืนท่ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจาก

กองทุนประกัน

สุขภาพ 

สํานักปลดั 

5 โครงการสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือชวยเหลือดูแล

ดานสวัสดิการตาง 

ๆ ใหแก สมาชิก 

สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลหนองไม

ไผ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจาก

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

สํานักปลดั 

รวมจํานวน  5  โครงการ 6,480,000 6,680,000 6,880,000 7,080,000 7,280,000    

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  61  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอบต.หนองไม

ไผ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

อบต.หนองไมไผ 

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานหรือการ

ใหความรูแบบอ่ืนๆ

โดยองคการบริหาร

สวนตําบลหนองไม

ไผดาํเนินการเอง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละของ

ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ดีข้ึน 

บุคลากรนําความรู

กลับมาพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

2 โครงการฝกอบรม

กฎหมาย ระเบียบ 

แผนงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแกคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

อบต.พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

ทองถ่ิน 

จัดฝกอบรมและ

การใหความรูโดย

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละของ

ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ดีข้ึน 

บุคลากรนําความรูมา

พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

- 62  - 
 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก

คณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาอบต. พนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจาง 

เพ่ือเสรมิสรางโอกาสให

บุคลากรทองถ่ินและ

ประชาชนในตําบลไดฝก

ปฏิบัติธรรมกลอมเกลา

จิตใจใหผองใสตามวิธี

พุทธ 

จัดกิจกรรม

ฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรมแกคณะ

ผูบริหาร  สมาชิก

สภาอบต. พนักงาน

สวนตําบลและ

พนักงานจาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ดีข้ึน 

การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สํานักปลดั 

4 โครงการอบต.พบ

ประชาชน   

เพ่ือเปดโอกาสให

ประชาชนไดรับรู

ขาวสาร รวมแสดงความ

คิดเห็นรวมท้ังเพ่ือ

รับทราบปญหาตาง ๆ 

จัดประชุม สัมมนา  

ใหบริการกับ

ประชาชนในดาน

ตางๆท้ัง 9 หมู

ภายใน ตําบลหนอง

ไมไผ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนเขา

รวมประชุม 

สัมมนาและเขา

รับการบริการ 

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนา

หมูบานและตําบล

ตนเอง รอยละ 60 

สํานักปลดั 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรม

เสรมิสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ เรื่อง

ประชาธิปไตย และ

บทบาทหนาท่ีในการ

เลือกตั้ง ท้ังในระดับ

ชุมชน และระดับ 

ประเทศ 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบล

หนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชน

เขาอบรมมี

ความรูความ

เขาใจมาก

ข้ึน 

ประชาชนมีความรู ความ

เขาใจ เรื่องประชาธิปไตย 

และบทบาทหนาท่ีในการ

เลือกตั้ง ท้ังในระดับชุมชน 

และระดบัประเทศไมนอย

กวารอยละ 60 

สํานักปลดั 

6 โครงการเสรมิสราง

ความรูความเขาใจ

กฎหมายแกประชาชน 

เพ่ือใหประชาชน
รับทราบสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการมีความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับ
กฎหมายแพงและ
พาณิชย  ท่ีประชาชน
ควรรู 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบล

หนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

ประชาชน

เขาอบรมมี

ความรูความ

เขาใจมาก

ข้ึน 

ประชาชนรับทราบสิทธิใน

การรับรูขอมูลขาวสารของ

ทางราชการมีความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย

แพงและพาณิชย  ท่ี

ประชาชนควรรูไมนอยกวา

รอยละ 60 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการวันแหงชัย

ชนะทาวสุรนารี

นิทรรศการยอนยุควิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือนอมรําลึกคณุ

งามความดีของทาน

ทาวสุรนาร ี

จัดกิจกรรมวันแหงชัย

ชนะทาวสุรนารี

นิทรรศการยอนยุควิถี

เศรษฐกิจพอเพียง ปละ 1 

ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ความพึง

พอใจชอง

ประชาชน 

ประชาชนออําเภอหนอง

บุญมากไดนอมราํลึกคณุ

งามความดีของทานทาว

สุรนาร ี

สํานักปลดั 

8 โครงการอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ใหความชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ืออุดหนุนและ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานโครงการ

ศูนยปฏิบัติการ รวม

ในการใหความ

ชวยเหลือประชา 

ชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการฯ 

สามารถอํานวยความ 

สะดากแกประชาชน 

และสามารถชวยเหลือ 

ประชาชนตามอํานาจ 

หนาที 

 

20,000 20,000 20,000  20,000  20,000  รอยละของ

ความพึง

พอใจชอง

ประชาชน 

อปท.ในเขตอําเภอ 

หนองบุญมากและ

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ 

ประสานงาน 

อบต.บาน

ใหม 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการชวยเหลือผู

ยากไรและผูประสบ 

ภัยภายในตําบลหนอง

ไมไผ 

เพ่ือชวยเหลือเด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสูง 

อาย ุคนพิการ รวม 

ท้ังผูดอยโอกาสใน

ตําบลเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาภัย

ธรรมชาติของ

ประชาชนท่ีเกิดจาก 

ภัยธรรมชาต ิ

จัดสรรงบประมาณ

ปองกันและแกไขปญหา

ของประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดี

ข้ึน 

แกปญหาของประชาชน

ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความ

เดือดรอน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีแผนพัฒนา

ท่ีมีความเหมาะสม

ถูกตองสะทอน

ปญหาและความ

ตองการของ

ประชาชนไดดีท่ีสุด 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย

ดําเนินการตามข้ันตอน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจดัทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนเขารวม

การประชุม

ประชาคมตาม

สัดสวนท่ีได

ประกาศ 

ประชาชนทุก

หมูบานไดรวมแสดง

ความคิดเห็นไมนอย

กวารอยละ 60 

สํานักปลดั 

11 โครงการฝกอบ 

รมการใหความรู

และสรางเครือ 

ขายการจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีแผนพัฒนา

ท่ีมีความเหมาะสม

ถูกตองสะทอน

ปญหาและความ

ตองการของ

ประชาชนไดดีท่ีสุด 

จัดโครงการฝกอบรมการให

ความรูและสรางเครือขายการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนมีความ

เขาใจการจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปมาก

ข้ึน 

ประชาชนเขาใจการ

ดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการจดัเวที

ประชาคมเก่ียวกับการ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีแผนพัฒนา

ท่ีมีความเหมาะสม

ถูกตองสะทอน

ปญหาและความ

ตองการของ

ประชาชนไดดีท่ีสุด 

จัดเวทีประชาคมโดย

ดําเนินการตามข้ันตอน 

ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 

พ.ศ.2561 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนเขา

รวมการประชุม

ประชาคมตาม

สัดสวนท่ีได

ประกาศ 

ประชาชนทุกหมูบาน

ไดรวมแสดงความ

คิดเห็นไมนอยกวารอย

ละ 60 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง

แผนท่ีภาษี 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การใหบริหารของ

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ 

จัดจางปรับปรุงแผนท่ี

ภาษี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ประชาชนเขา

รวมการ

ประชุม

ประชาคม

ตามสดัสวนท่ี

ไดประกาศ 

ประชาชนทุก

หมูบานไดรวม

แสดงความคดิเห็น

ไมนอยกวารอยละ 

60 

กองคลัง 

14 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการผูท่ี

อยูในขายตองชําระ

ภาษีและ

คาธรรมเนียมตางๆ 

เพ่ือสรางความเขาใจ

ในบทบาท อํานาจ

หนาท่ี ท่ีถูกตองของผู

ท่ีเก่ียวของ และเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี 

ประชุมใหความรูและ

ช้ีแจงทําความเขาใจ

เก่ียวกับการจดัเก็บ

ภาษีและคาธรรมเนียม

ตางๆ   ใหกับ

ประชาชนผูเสียภาษี   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนเขา

รวมประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

เกิดความเขาใจใน

บทบาทและ

อํานาจหนาท่ีของ

แตละฝายและ

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น            
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการจดัเก็บ

ภาษีนอกสถานท่ี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีของ

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ 

เจาหนาท่ีออกไปให 

บริการประชาชน     

นอกสถานท่ีและนอก 

เวลาราชการใน 

การจัดเก็บภาษี  

คาธรรมเนียมฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนของ

รายได 

ระบบการจัดเก็บ 

รายไดมีประสิทธิ 

ภาพเพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 

รวมจํานวน  15  โครงการ 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 
   

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข             
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  1  

บานหนองไมไผ 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

- 300,000 - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

2 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  3  

บานหนองตะลมุปุก 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

- 300,000 - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

3 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  4  

บานดานตลอด 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

- 300,000 - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข             
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  5  

บานดานกอโจด 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

- 300,000 - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

5 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  6  

บานเจรญิสุข 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

- - 300,000 - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

6 

 

 

โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  8  

บานสุขสวัสดิ ์

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

300,000 - - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข             
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอมอุปกรณ

บริเวณจุดเสี่ยง  หมูท่ี  9  

บานหนองไมไผแสนสุข 

เพ่ือปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย  

ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดพรอม

อุปกรณบรเิวณจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

300,000 - - - - รอยละของ

ความความเสี่ยง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

8 

 

 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพตดิ

ในชุมชน 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยอบต.หนอง

ไมไผดําเนินการเอง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของผูติด

ยาเสพตดิลดลง 

ลดปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพตดิ

ได 

สํานักปลดั 

9 1โครงการปองกันเด็กจมนํ้า 1เพ่ือสรางทักษะใหกับ

เด็กในการชวยเหลือ

ตนเอง สามารถเอา

ชีวิตรอดจากการจมนํ้า  

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยอบต.หนอง

ไมไผดําเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของเด็ก

จมนํ้านอยลง 

1เด็กสามารถชวยเหลือ

ตนเองและสามารถ

เอาชีวิตรอดจากการ

จมนํ้า 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข            
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการฝกอบรมหรือ

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน(อปพร.) 

เพ่ือใหผูท่ีเขารวม

กิจกรรมมีความรูเทคนิค 

ในบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยอบต.หนอง

ไมไผดําเนินการเอง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของอปพร.

ปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึนรอยละ 60 

อปพร.สามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมี

ประสิทธิภาพ มาก

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

11 โครงการปองกันและ

ลดอุบัตเิหตุเทศกาล

วันปใหมและวัน

สงกรานต 

เพ่ือลดการเกิดอุบัตเิหตุ

ในชวงเทศการสําคัญท่ีมี

การเดินทางอยางคับคั่ง 

ตั้งจุดตรวจในชวง

เทศกาลวันหยดุท่ี

สําคัญประจําป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

อุบัติเหตุท่ีลดลง 

สามารถปองกัน

การเกิดอุบัตเิหตุ

ในชวงเทศกาล

ไดมากข้ึน 

สํานักปลดั 

 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข            
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
12 โครงการฝกอบรม

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงานดานปองกัน

และระงับอัคคีภัยให

ทันทวงที 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยอบต.หนอง

ไมไผดําเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผู

ประสบอัคคีภัย

ลดลง 

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือได

อยางทันทวงที 

สํานักปลดั 

รวมจํานวน  12  โครงการ 990,000 1,590,000 690,000 390,000 390,000    

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ    
         แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 

 

 

โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานคณะ

กรรมการบริหารการศึกษา

ทองถ่ิน  คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ครู

ผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ  

เพ่ือแลกเปลีย่นและหาแนว

ทางแกไขการพัฒนาการตาม

วัย/กระบวนการเรียนรู/

ความฉลาดทางปญญาและ

อารมณรวมกัน 

จัดฝกอบรมหรือการให

ความรูแบบอ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบลหนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

พัฒนาการตาม

วัย/กระบวนการ

เรียนรู/ความ

ฉลาดทางปญญา

และอารมณดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

2 โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในเด็กและ

เยาวชน 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี

ความรูความเขาใจเรื่อง

ประชาธิปไตยและบทบาท

หนาท่ีในการเลือกตั้ง ท้ังใน

ระดับชุมชนระดับประเทศ 

จัดฝกอบรมหรือการให

ความรูแบบอ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบลหนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีน

และนักเรียน

ไดรับการเรียน

การสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  76  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 

 

 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมกิสภา

เด็กและเยาวชน 

พ่ือใหเด็กและเยาวชนได

ทราบถึงสิทธท่ีบาท

หนาท่ีของตนพัฒนา 

ทักษะดานผูนําเสราง

เครือขายการทํางานและ

สรางความสมัครสมาน

สามัคคีของเด็กและ

เยาวชน 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบล

หนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

ประชาชนเขา

อบรมมีความรู

ความเขาใจมาก

ข้ึน 

เด็กและเยาวชนเด็ก

และเยาวชนไดรับการ

พัฒนาและเรียนรู

อยางตอเน่ือง 

รูถึงบทบาทหนาท่ีของ

ตนเองในสังคม 

และ ไดรับการพัฒนา

ทักษะดานผูนํา 

กอง

การศึกษาฯ 

4 โครงการพัฒนาครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองไมไผ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรูแบบ

อ่ืนๆโดยองคการ

บริหารสวนตําบล

หนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละของ

คุณภาพการ

สอนของครู

ผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็กเล็กดี

ข้ึน 

พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองไมไผมากข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  77  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการคาอาหาร

กลางวันสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองไมไผ 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการแกเด็ก 

สนับสนุนอาหาร

กลางวันใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับ

สารอาหารท่ีครบถวน 

กอง

การศึกษาฯ 

6 โครงการคาจัดการเรยีน

การสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองไมไผ 

สนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับการ

เรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

7 โครงการคาหนังสือเรยีน เพ่ือสนับสนุนคาหนังสือ

เรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองไมไผ 

สนับสนุนคาหนังสือ

เรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับการ

เรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ          
  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการคาอุปกรณการ

เรียน 

เพ่ือสนับสนุนคาอุปกรณ

การเรยีนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 

สนับสนุนคา

อุปกรณการเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองไม

ไผ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับการ

เรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

9 โครงการคาเครื่องแบบ

นักเรียน 

เพ่ือสนับสนุนคา

เครื่องแบบนักเรยีนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

สนับสนุนคา

เครื่องแบบนักเรยีน

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองไม

ไผ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับการ

เรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

10 โครงการคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองไมไผ 

สนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลหนองไมไผ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับการ

เรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ           
  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการคาอาหาร

เสรมิ(นม) 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารเสริมและ

นมท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ

แกเด็ก 

สนับสนุนอาหารเสริมนม

โรงเรียนใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองไมไผและ

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการ ศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต

อบต.  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ

ของ

คุณภาพ

ชีวิตเด็กดี

ข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีน

และนักเรียนไดรับ

สารอาหารท่ี

ครบถวน 

กอง

การศึกษาฯ 

12 

 

 

โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับ

นักเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)       

เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลาง

วันท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการแก

เด็ก 

อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันใหนักเรียน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ

ของ

คุณภาพ

ชีวิตเด็กดี

ข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีน

และนักเรียนไดรับ

สารอาหารท่ี

ครบถวน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  80  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ           
  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลหนองไม

ไผ 

 

เพ่ือซอมแซมวัสดุ

อุปกรณบางรายการท่ี

ไมสมบูรณ 

วัสดุอุปกรณบาง

รายการท่ีไม

สมบูรณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ

ของ

คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

มหีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลท่ีถูกตองเปนไป

ตามมาตรฐานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  81  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ           
  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการวันเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

จัดกิจกรรมวัน

เสารท่ีสองของ

เดือนมกราคม

ของทุกป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

นักเรียนไดรับความ

สนุกสนานในวันเด็ก

แหงชาติ 

กอง

การศึกษาฯ 

15 

 

โครงการมอบ

สัมฤทธิบัตร 

เพ่ือพัฒนาเด็กดาน

จิตใจและอารมณให

เปนผูมีความรูสึกท่ีดี

ตอตนเอง มีความ

เช่ือมั่นและ

ภาคภูมิใจในตนเอง

เกิดแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิในการศึกษา 

จัดกิจกรรมมอบ

สัมฤทธิบัตรแก

เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบล

หนองไมไผ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กมีจติใจและ

อารมณเปนผูมี

ความรูสึกท่ีดีตอ

ตนเอง มีความเช่ือมั่น

และภาคภูมิใจใน

ตนเองเกิดแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิในการศึกษา

มากข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

รวมจํานวน  15  โครงการ 3,532,000 3,532,000 3,532,000 3,532,000 3,532,000    

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  82  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  83  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  
  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการ

มีสวนรวมใน

การจัดการ

ขยะ 

จัดกิจกรรมสงเสรมิ

สนับสนุนการมสีวนรวมใน

การจัดการขยะ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดี

ข้ึน 

สามารถลด

ปริมาณขยะได

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการควบคมุปองกันโรค

ไขเลือดออก  

เพ่ือควบคุม

และปองกัน

โรค

ไขเลือดออก 

ประชาสมัพันธใหความรู

สํารวจและทําลายแหลง

เพาะพันธยุงฉีดพน

สารเคมีกําจดัยุง         

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดี

ข้ึน 

สามารถควบคุม

และปองกันโรค

ไขเลือดออกได 

สํานักปลดั 

   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  83   - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการสัตวปลอด โรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัคร

ราชกุมาร ี

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บา 

1. จัดซื้อวัสดุในการ

ปองกันและระงับ

โรคตดิตอ                 

 2. สํารวจและข้ึน

ทะเบียนสตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดี

ข้ึน 

สามารถ

ควบคุมและ

ปองกันโรค

พิษสุนัขบา

ในตําบลได 

สํานักปลดั 

4 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

การดําเนินงานตามแนว

โครงการพระราชดาํร ิ ดาน

สาธารณสุข   

เพ่ือตอบสนองการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนเงินการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขให

คณะกรรมการหมูบาน

หมูบานละ  20,000  

บาท 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละของ

สุขภาพ

ประชาชนดี

ข้ึน 

ประชาชนมี

สุขภาพดีข้ึน 

สํานักปลดั 

รวมจํานวน  4  โครงการ 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000    

   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  84   - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 
 

   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  85   - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาและประปา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางทาง

สาธารณะ  บานสระ

มะคา  หมูท่ี  2   

เพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสอง

สวางทาง

สาธารณะ   

จํานวน  10  

จุด 

1.  ทางสาธารณะภายใน         

หมูท่ี  2  บานสระมะคา 

2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภมูิภาค

อําเภอหนองบุญมากเพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

- - 40,000 - - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

ไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ    

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางทาง

สาธารณะ  บาน

หนองตะลุมปุก    

หมูท่ี  3   

เพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสอง

สวางทาง

สาธารณะ   

จํานวน  10  

จุด 

1.  ทางสาธารณะภายใน         

หมูท่ี  3  บานหนองตะลมุปุก 

2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภมูิภาค

อําเภอหนองบุญมากเพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

40,000 -  - - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

ไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ    

กองชาง 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  85  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาและประปา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางทาง

สาธารณะ  บานดาน

ตลอด  หมูท่ี  4   

เพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสอง

สวางทาง

สาธารณะ   

จํานวน  10  

จุด 

1.  ทางสาธารณะภายใน         

หมูท่ี  4  บานดานตลอด 

2.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภมูิภาค

อําเภอหนองบุญมากเพ่ือติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

- 40,000 - - - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ   

จํานวน  10  จุด 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

ไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ    

กองชาง 

4 โครงการวางทอสง

นํ้าประปา  บาน

เจริญสุข  หมูท่ี  6 

เพ่ือให

ประชาชนมีนํ้า

เพ่ือการ

อุปโภคบรโิภค 

ขุดวางทอสงนํ้า  พีวีซ  ขนาด  2  

น้ิว  ระยะยาว  100  เมตร 

500,000 - - - - รอยละของประชาชนมี

นํ้าใชสําหรับอุปโภค

บริโภคอยางพอเพียง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมีนํ้า

ใชสําหรับ

อุปโภคบรโิภค

อยางพอเพียง 

กองชาง 

รวมจํานวน  4  โครงการ 540,000 40,000 40,000 - - 
   

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  86  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  87  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน              
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจางงาน

นักเรียน/นักศึกษา ชวง

ปดภาคเรียน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและดําเนินงาน

โดยการขับเคลือ่นของ

ผูนําเกษตรในพ้ืนท่ีใน

การบริหารงาน 

เพ่ือใหนักเรียน

นักศึกษาท่ีอยูใน

ครอบครัวท่ียากจน 

สามารถหารายได

ชวยเหลือครอบครัว

ในชวงปดภาคเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

นักเรียน/นักศึกษามี

รายไดชวยเหลือ

ครอบครัวและเปนทุน

สําหรับการเรียน 

สํานักปลดั 

2 โครงการฝกอบรมให

ความรูเพ่ือเพ่ิมรายได

และลดรายจายใหแก

ประชาชน 

เพ่ือแกปญหาผลผลิต

ทางการเกษตร 

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานหรือการ

ใหความรูแบบอ่ืนๆ

โดยอบต.หนองไม

ไผดาํเนินการเอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

แกปญหาของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับความเดือดรอน 

สํานักปลดั 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  87  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน              
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานผูนําชุมชนใน

ตําบลหนองไมไผ 

เพ่ือตองการใหนําความรู

ท่ีไดมาเพ่ือพัฒนา

หมูบานตนเองใหมีความ

เจริญยิ่งข้ึน 

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานหรือการ

ใหความรูแบบอ่ืนๆ

โดยอบต.หนองไม

ไผดาํเนินการเอง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของความ

พึงพอใจชอง

ประชาชนตอการ

ดําเนินงานในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หมูบานมีการ

พัฒนาดานใหม ๆ 

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

4 โครงการฝกอบรม

ปองกันโรคซึมเศราใน

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือเปนการปองกันหรือ

การรักษาแตเน่ินๆ มิให

ภาวะของโรคซมึเศรา

และสมองเสื่อมใน

ผูสูงอายลุุกลาม 

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานหรือการ

ใหความรูแบบอ่ืนๆ

โดยอบต.หนองไม

ไผดาํเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุดีข้ึน 

ผูสูงอายุในตําบล

หนองไมไผมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  88  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน              
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมทักษะการดูแล

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ

สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบ้ืองตนไดและพ่ึง
ผูอ่ืนใหนอยลงและยอมรบั
การเปลีย่นแปลงดาน
รางกาย จิตใจ สนใจบุคคล
อ่ืนและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

จัดฝกอบรมหรือ

การใหความรู

แบบอ่ืนๆโดย

องคการบริหาร

สวนตําบลหนอง

ไมไผดําเนินการ

เอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ผูสูงอายุมี

ความรู

ความ

เขาใจมาก

ข้ึน 

ผูสูงอายสุามารถดูแล

สุขภาพของตนเองเบ้ืองตน

ไดและพ่ึงผูอ่ืนใหนอยลง

ยอมรับการเปลีย่นแปลง

ดานรางกาย จิตใจ สนใจ

บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  89  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน              
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการฝกอบรมให

ความรูแกเยาวชนใน

เขตตําบลเรื่องการ

ปองกันแกไขปญหา

การตั้งครรภกอนวัย

อันควรและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

เพ่ือปองกันแกไขปญหาการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควรและ

โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ 

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานหรือ

การใหความรู

แบบอ่ืนๆโดย

อบต.หนองไมไผ

ดําเนินการเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

คุณภาพ

ชีวิตของ

เยาวชน

ประชาชน

ดีข้ึน 

เยาวชนในตําบลหนองไมไผ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

รวมจํานวน  6  โครงการ 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 
   

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  90  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน

ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนและเห็น

คุณคาของการออกกําลัง

กาย 

จัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดปละ  

1  ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ชองประชาชน 

เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบเขาใจและ

ตระหนักถึงอันตราย

ของยาเสพติด 

กอง

การศึกษาฯ 

2 โครงการจดัสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาหรือการรวม

การแขงขันในระดับ

ตางๆ 

สงเสริมสนับสนุน

การจัดการแขงขัน

กีฬาหรือรวมการ

แขงขันกับ

หนวยงานอ่ืน  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ประชาชนมีการออก

กําลังกายมากข้ึนและ

ไดมสีวนรวมในการ

แขงขันระดับอ่ืนๆ 

กอง

การศึกษาฯ 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  91  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการอุปกรณกีฬา

หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณกีฬาสําหรับการ

เลนกีฬาหรือการออก

กําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณกีฬา

ใหกับหมูบานใน

ตําบลหนองไมไผ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

ประชาชนดีข้ึน 

ประชาชนมีการออก

กําลังกายมากข้ึนและ

มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

4 โครงการกีฬาสรางสรรค

เด็กเล็กแข็งแรง 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ 

ตามวัย/กระบวนการ

เรียนรู/ความฉลาดทาง

ปญญาและอารมณ 

จัดการแขงขันกีฬา

สรางสรรคเด็กเล็ก

แข็งแรง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

คุณภาพชีวิต

เด็กดีข้ึน 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีพัฒนาการตาม

วัย/กระบวนการ

เรียนรู/ความฉลาด

ทางปญญาและ

อารมณดีข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  92  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการเสรมิสราง

ประสบการณชีวิตเรยีนรู

นอกหองเรียน 

เพ่ือใหเด็กเกิดการ

เรียนรูนอกหองเรียน

และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

จัดกิจกรรม

เสรมิสราง

ประสบการณชีวิต

เรียนรูนอก

หองเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

ประชาชน

เขาอบรมมี

ความรูความ

เขาใจมากข้ึน 

ประชาชนมีความรู ความ

เขาใจ เรื่อง

ประชาธิปไตย และ

บทบาทหนาท่ีในการ

เลือกตั้ง ท้ังในระดับ

ชุมชน และ

ระดับประเทศไมนอยกวา

รอยละ 60 

สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  93  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการประเพณีแห

เทียนเขาพรรษา 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ

และดํารงไวซึ่ง

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประเพณี

เขาพรรษา  ปละ  1 ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

ความพึง

พอใจชอง

ประชาชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วันสําคัญทางศาสนาคง

อยูคูสังคมตลอดไป 

กอง

การศึกษาฯ 

7 โครงการประเพณีลอย

กระทง 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ

และดํารงไวซึ่ง

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประเพณีลอย

กระทง  ปละ 1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละของ

ความพึง

พอใจชอง

ประชาชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วันสําคัญทางศาสนาคง

อยูคูสังคมตลอดไป 

กอง

การศึกษาฯ 

รวมจํานวน  7  โครงการ 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 
   

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  94  - 
 



 
 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  95  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนองไม

ไผ  หมูท่ี  1 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายแยกบานนายเชา  พรวน

กระโทกไปสระอีสานเขียว 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 1,000.00  ตารางเมตร   

500,700 - - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสรมิเหล็ก  บาน

หนองไมไผ  หมูท่ี  

1 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. บริเวณปายโครงการอางเก็บนํ้า

หนองชายแจว 

2.  วางทอระบายนํ้าคอนกรตี

เสรมิเหลก็  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  

จํานวน  7  ทอน 

- - 100,000 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  95  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนองไม

ไผ  หมูท่ี  1 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายโรงเรยีนบานหนองไมไผ

เช่ือมหมูท่ี  7 บานหัวอาง

พัฒนา 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000.00  

ตารางเมตร   

- - - 500,700 500,700 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  96  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ

ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสระ

มะคา  หมูท่ี  2 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายแยกวัดสระมะคาไปสระนํ้า

หนองกัดลิ้นเช่ือมอางเก็บนํ้าหนอง

ชายแจว 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 1,000.00  ตารางเมตร   

500,700 - - - - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการ

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก  บานสระ

มะคา  หมูท่ี  2 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายเกษตรพัฒนา 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  1,360.00  เมตร  

หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 5,440.00  ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - 499,800 - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  97  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสระ

มะคา  หมูท่ี  2 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายไรนายเหลืองไปดอน

ชมพู 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000.00  

ตารางเมตร   

- - - - 500,700 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  98  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนองตะ

ลุมปุก  หมูท่ี  3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายตรงขามโรงเรียนบาน

หนองตะลุมปุก 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,000.00  ตารางเมตร   

- 500,700 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุก  บาน

หนองตะลุมปุก    

หมูท่ี  3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายซอยบานนายปรีดา 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  1,360.00  เมตร  

หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา  5,440.00  ตาราง

เมตร                                                                                                                     

- - 499,800 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  99  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนอง

ตะลมุปุก    หมูท่ี  

3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายคุมท่ี  5   

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,000.00  ตารางเมตร   

- - - 500,700 - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนอง

ตะลมุปุก    หมูท่ี  

3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายตรงขามวัดหนองตะลุม ปุก 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,000.00  ตารางเมตร   

- - - 500,700 - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

  
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  100  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนองตะ

ลุมปุก    หมูท่ี  3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายคุมท่ี  6  

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000.00  

ตารางเมตร   

- - - - 500,700 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหนองตะ

ลุมปุก    หมูท่ี  3 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายซุมใหญ 

 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  202.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.40  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,010.00  

ตารางเมตร   

- - - - 499,000 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  101  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  102  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานดาน

ตลอด    หมูท่ี  4 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายรวมมติร  

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000.00  

ตารางเมตร   

500,700 - - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดาน

ตลอด    หมูท่ี  4 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายกลางบาน 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

- - 499,000 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  102  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุก  บาน

ดานตลอด    หมูท่ี  

4 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายหนองสงวน   

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  1,360.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,440.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - 499,800 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานดาน

ตลอด    หมูท่ี  4 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายคุมท่ี  4 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000.00  

ตารางเมตร   

- - - -  500,700 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  103  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  104  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานดาน

กอโจด  หมูท่ี  5 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายกลางบาน 

 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

499,000 - - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดาน

กอโจด  หมูท่ี  5 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายหนองไผเช่ือมหมูท่ี  3 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

- 499,000 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  104  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดาน

กอโจด  หมูท่ี  5 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายหนองโพธ์ิเช่ือมตําบลทา

เยี่ยม   

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,000.00  ตารางเมตร   

- - 500,700 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดาน

กอโจด  หมูท่ี  5 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายกลางบานเช่ือมตําบลทุง

อรุณ 

 2.  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

- - - 499,000 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  105  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานดาน

กอโจด  หมูท่ี  5 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายหมูท่ี  5  เช่ือม

อําเภอครบุร ี

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  1,360.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,440.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - - 499,800 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  106  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานเจริญสุข  

หมูท่ี  6 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายศาลตาปู 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

- 499,000 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเจริญสุข  

หมูท่ี  6 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายกลางบาน (แยกบานนาย

สมหวัง  สุบงกช) 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,000.00  ตารางเมตร   

- - 500,700 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  107  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานเจรญิสุข  

หมูท่ี  6 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายตะแบกโพง 

 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  1,085.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,425.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - 498,400 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานเจรญิสุข  

หมูท่ี  6 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายตะแบกโพงตรงแยกไร

นายสง  พิงกระโทก 

 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  1,085.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,425.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - - 498,400 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  108  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

  

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  109  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหัวอาง

พัฒนา  หมูท่ี  7 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายหมูท่ี  7  เช่ือมตําบล

หนองตะไก 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

499,000 - - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหัวอาง

พัฒนา  หมูท่ี  7 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายบริเวณรอบนอกวัดปา

ดานพัฒนา 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  1,360.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  5,440.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- 499,800 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  109  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการ

ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหัว

อางพัฒนา  หมู

ท่ี  7 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1.  สายหมูท่ี 7  เช่ือมหมูท่ี  1 

(สายอีสานเขียว) 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 1,000.00  ตารางเมตร   

- - 500,700 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการ

ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานหัว

อางพัฒนา  หมู

ท่ี  7 

เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว 

1.  สายคุมท่ี  4  มิตรไมต ี

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ระยะทาง  250.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 1,000.00  ตารางเมตร   

- - - 500,700 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  110  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหัวอาง

พัฒนา  หมูท่ี  7 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายคุม  6 

 2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  1,085.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,425.00 

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - - 498,400 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหัวอาง

พัฒนา  หมูท่ี  7 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายหมูท่ี  7  เช่ือมตําบล

หนองตะไก 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  1,085.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,425.00 

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - - 498,400 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  111  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  112  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  

หมูท่ี  8 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายแยกบานนางกาเหวา  

เช่ือมหมูท่ี  7 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  202.00  เมตร  ไหล

ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  1,010.00  ตารางเมตร   

- 499,000 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานสุขสวัสดิ์  

หมูท่ี  8 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายหมูท่ี  8  เช่ือมหมูท่ี  7  

เช่ือมตําบลหนองตะไก 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  1,360.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  5,440.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - 499,800 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  112  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  

หมูท่ี  8 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายถนนใหมซอยไทยสําโรง 

2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  250.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.50  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,000.00  

ตารางเมตร   

- - - 500,700 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสุขสวัสดิ์  

หมูท่ี  8 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายกลางบาน 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทาง  202.00  

เมตร  ไหลทางขางละ  0.40  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,010.00  

ตารางเมตร   

- - - - 499,000 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  113  - 
 



 
 
 แบบ ผ.0๒ 

  
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  114  - 
 



 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสรมิเหล็ก  บาน

หนองไมไผแสนสุข  

หมูท่ี  9 

เพ่ือแกไขและ

บรรเทาปญหา

นํ้าขังในพ้ืนท่ี 

1.  สายกลางบาน ไปถึงวัดหนอง

ไมไผ 

2.  วางทอระบายนํ้า  ขนาด

ปากกวาง  0.50  เมตร  ลึก  

0.60  เมตร  ยาว  200.00  

เมตร   

500,000 - - - - รอยละปญหานํ้าขังใน

พ้ืนท่ีลดลง 

 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลไม

ประสบปญหา

นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหนองไม

ไผแสนสุข  หมูท่ี  9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายปามะคา 

2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  

ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  5,430.00  ตารางเมตร                                                                                                                     

- 499,000 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  114  - 
 



 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหนองไม

ไผแสนสุข  หมูท่ี  9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายไผตรงแยกบานชางนอย 

2.  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  

ระยะทาง  1,085.00  เมตร  

หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 5,425.00  ตาราง

เมตร                                                                                                                     

- 498,400 - - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง

ปรับปรุงถนนหิน

คลุก   บานหนองไม

ไผแสนสุข  หมูท่ี  9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายซอยสวนกํานันถม 

 2.  ผิวจราจรกวาง  4.00  

เมตร  ระยะทาง  1,360.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  5,440.00  

ตารางเมตร                                                                                                                     

- - 499,800 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  115  - 
 



 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขยาย

ไหลทาง

ดานซาย   

บานหนองไม

ไผแสนสุข  

หมูท่ี  9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายซับประดู 

2.  ผิวจราจรกวาง  1.00  เมตร  

ระยะทาง  283.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนท่ีไมนอยกวา  

283.00  ตารางเมตร                                                                                                                     

- - 141,500 - - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการ

ปรับปรุงถนน

หินคลุก  บาน

หนองไมไผ

แสนสุข  หมูท่ี  

9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1. สายไรนายสายนาถ  ทองกลางไป

ลานยายจุล 

2. เสริมดินพ้ืนทาง  โดยใชดินจากไหล

ทางปรับเกรดบดอัดลงหินคลุก  หนา  

0.10  เมตร  กวาง  5  เมตร  ยาว  

2,800  เมตรหรือคดิเปนพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 14,000.00 ตารางเมตร 

- - - 538,500 - 1. รอยละระยะทาง

ของถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  116  - 
 



 
 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการปรับ 

ปรุงถนนหินคลุก           

บานหนองไมไผ

แสนสุข  หมูท่ี  

9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายสามมิตรเจรญิเช่ือมสาย

ปามะคา 

2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  

ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  5,430.00  ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - 499,000 - 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการปรับ 

ปรุงถนนหินคลุก           

บานหนองไมไผ

แสนสุข  หมูท่ี  

9 

เพ่ือให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีเสนทาง

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

รวดเร็ว 

1.  สายลานจองไปสามแยกไร

นายแปน  ทรวงโพธ์ิ 

2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  

ระยะทาง  905.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  5,430.00  ตารางเมตร                                                                                                                     

- - - - 499,000 1. รอยละระยะทางของ

ถนนท่ีไดมาตรฐาน        

2. รอยละของประชาชน

เดินทางสะดวก             

3. รอยละอุบัตเิหตุ

ลดลง 

ครัวเรือนใน

พ้ืนท่ีตําบลมี

เสนทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

รวมจํานวน   43  โครงการ 3,000,100 2,996,500 3,242,200 5,538,000 5,494,800    

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2  ยกระดับการทอง เท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมตอภาคและภมูิภาค 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม       

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรดานโครงการตามแนวทางพระราชดําร ิ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปาตาม

นโยบายรัฐบาล 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใน

ชุมชน 

ปลูกตนไมในพ้ืนท่ีวาง

เปลาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

พ้ืนท่ีปา

เพ่ิมข้ึน 

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน

รอยละ5 ตอป 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริม การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใน

เขตตําบลหนองไมไผ 

ปลูกตนไม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

พ้ืนท่ีปา

เพ่ิมข้ึน 

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน

รอยละ5 ตอป 

สํานักปลดั 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2  ยกระดับการทอง เท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมตอภาคและภมูิภาค 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม       

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรดานโครงการตามแนวทางพระราชดําร ิ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

เพ่ือพัฒนาและ

รณรงคพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ 

สรางกระบวนการการเรยีนรู

และทําการสํารวจและจํา 

แนกชนิดทรัพยากรพ้ืนท่ีปก

ปก เพ่ือเก็บขอมูลพืชสา 

มารถนํามาใชประโยชนได 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

ทรัพยากรดีข้ึน 

ทรัพยากร

ไดรับการ

อนุรักษและ

ฟนฟู  มากข้ึน 

สํานักปลดั 

4 โครงการขุดลอกคูนํ้า  

บานสระมะคา  หมูท่ี  2 

1เพ่ือใหประชาชนใน 

1พ้ืนท่ีมีนํ้าใชเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขุดดลอกคูนํ้า  หนองกัดลิ้น

เช่ือมอางเก็บนํ้าหนองชาย

แจว  ขนาดกวาง  2.50  

เมตร   

- - - - 300,000 รอยละครัวเรือน1มี

นํ้าใชเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

1ประชาชนใน 

1พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

สํานักปลดั 

รวมจํานวน  4  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 360,000    

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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 แบบ ผ.0๒ 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – ๒๕70) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    
ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

ท่ี โครงการ 
วัตถุประส

งค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
เจริญสุข ตําบล
หนองไมไผเช่ือม
ตําบลทุงอรณุ 
อําเภอโชคชัย 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานเจริญสุข ตําบล
หนองไมไผเช่ือมตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหล
ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา  24,000.00  ตารางเมตร 

5,880,000 - 5,880,000 - - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
หัวอางพัฒนา 
ตําบลหนองไมไผ
เช่ือมตําบลทา
เยี่ยม อําเภอโชค
ชัย 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานหัวอางพัฒนา 
ตําบลหนองไมไผเช่ือมตําบลทา
เยี่ยม อําเภอโชคชัย 
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  5,000.00 เมตร  ไหล
ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา  30,000.00  ตารางเมตร 

- - - 7,350,000 7,350,000 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. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๐  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – ๒๕70) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    
ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง     

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสง

ค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
สระมะคา ตําบล
หนองไมไผเช่ือม
แชะ อําเภอครบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานสระมะคา ตาํบลหนอง
ไมไผเช่ือมแชะ อําเภอครบุร ี2. ผวิ
จราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง  
5,000.00 เมตร  ไหลทางขางละ  
0.40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  30,000.00  
ตารางเมตร 

4,900,000 4,900,000 4,900,000 - - 1. รอยละ
ระยะทางของถนน
ท่ีไดมาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
หัวอางพัฒนา 

ตําบลหนองไมไผ
เช่ือมตําบลหนอง
ตะไก  อําเภอ
หนองบุญมาก 

เพ่ือให
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. สายบานหัวอางพัฒนา ตําบลหนอง
ไมไผ เช่ือมตําบลหนองตะไก  อําเภอ
หนองบุญมาก  
2. ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหล
ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
24,000.00  ตารางเมตร 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 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. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๑  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – ๒๕70) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    
ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุ
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
หนองตะลุมปุก
สายซุมใหญเช่ือม
เขตอําเภอครบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีเสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. สายบานหนองตะลุมปุกสายซุม
ใหญเช่ือมเขตอําเภอครบุร ี
2. ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหล
ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
20,000.00  ตารางเมตร 

- - - 9,880,000 - 1. รอยละระยะทางของ
ถนนท่ีไดมาตรฐาน        
2. รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก             
3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

6 โครงการปรับปรงุ
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  บาน
หนองตะลุมปุก
สายซุมนอยเช่ือม
บานสระมะคา  
บานดานกอโจด 

เพ่ือให
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีเสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. สายบานหนองตะลุมปุกสายซุม
นอยเช่ือมบานสระมะคา  บานดาน
กอโจด 
2. ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหล
ทางขางละ  0.40  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
20,000.00  ตารางเมตร 

- 9,880,000 - - - 1. รอยละระยะทางของ
ถนนท่ีไดมาตรฐาน        
2. รอยละของประชาชน
เดินทางสะดวก             
3. รอยละอุบัตเิหตลุดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

อบต.
หนองไม

ไผ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๒  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – ๒๕70) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    
ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง    

ท่ี โครงการ 
วัตถุประส

งค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหัวอาง
พัฒนา ตําบลหนอง
ไมไผเช่ือมตาํบลทา
เยี่ยม อําเภอโชคชัย 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายจากบานหัวอางพัฒนา ตําบล
หนองไมไผเช่ือมตําบลทาเยีย่ม อําเภอ
โชคชัย 
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง
ขางละ  0.40  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
24,000.00  ตารางเมตร 

- - - 5,880,000 5,880,000 1. รอยละระยะทาง
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละอุบัตเิหตุ
ลดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
 

8 โครงการปรังปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานหนองไม
ไผแสนสุข ตําบล
หนองไมไผเช่ือม
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก
(สายปามะคา) 

เพ่ือให
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
และ
รวดเร็ว 

1. สายปามะคาบานหนองไมไผแสนสุข 
ตําบลหนองไมไผตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
2.  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  4,000.00 เมตร  ไหลทาง
ขางละ  0.40  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
24,000.00  ตารางเมตร 

- - - 5,880,000 5,880,000 1. รอยละระยะทาง
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน  
2. รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละอุบัตเิหตุ
ลดลง 

ครัวเรือน
ในพ้ืนท่ี
ตําบลมี
เสนทาง
การ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๓  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – ๒๕70) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  เสรมิสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดวามสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง   
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง    
ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน            

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการปรัง
ปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนอง
ไมไผ  เช่ือม
อําเภอครบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีเสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. สายหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองไมไผ  เช่ือม
อําเภอครบุร ี
2.  ผิวจราจรกวาง  
5.00  เมตร  
ระยะทาง  
2,000.00 เมตร  
ไหลทางขางละ  0.40  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
10,000.00  ตาราง
เมตร 

- - - 2,470,000 2,470,000 1. รอยละ
ระยะทางของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน  
2. รอยละ
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก                   
3. รอยละ
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีตําบลมี
เสนทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
 

รวมจํานวน  9  โครงการ 10,780,000 14,780,000 14,780,000 35,460,000 25,580,000    

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๔  - 
 



 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  ๑๒๕  - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒570) 
สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2  ยกระดับการทอง เท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมตอภาคและภมูิภาค 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม       
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรดานโครงการตามแนวทางพระราชดําร ิ
     ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอก
อางเก็บนํ้าหนอง
ชายแจว 

เพ่ือใหสามารถกัก
เก็บนํ้าไวใชใน
การเกษตรเพ่ิมข้ึน
และปองกันนํ้า
ทวม 

ขุดลอกพ้ืนท่ีไม
นอยกวา  82  ไร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
แหลงนํ้าใช
ทําการ 
เกษตรมาก
ข้ึน 

พ้ืนท่ีการเกษตร
ไมนอยกวา 
100 ไรมีแหลง
นํ้าใชทําการ 
เกษตรเพียงพอ 

กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 

-  125  - 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน   

ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซยนตสําหรับไวใช ในงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 

เครื่อง   

- - 30,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน   

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับ – สงวิทยุ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5  วัตต  จํานวน  4  เครื่อง 

- - 48,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 

3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน   

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับ – สงวิทยุ VHF/FM 
ชนิดประจําท่ี  ขนาด  10  วัตต  จํานวน  
1  เครื่อง 

- - 28,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 

4 แผนงานสาธารณสุข   
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข  
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  ปริมาณการ
ฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอช่ัวโมง 
ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงานประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ 

- - 59,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 

รวม - - 165,000 - -  
 

แบบ ผ.๐๓ 

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

-  ๑๑๙  - 
 



 
 
 
 

 

สวนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  ดังนี้     

 

 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



 
 
 
 

 

- 127 - 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๑. การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนด
ไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ 
มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๕. โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลอง
กับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ 
ป 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอ
ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป
ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ดานการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

        

  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนนิการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใน
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4.4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

4.4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

- 139 – 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



 
 
 
 

 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา 
ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  
เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้ 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑ โครงการฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหแกเกษตรกร 66,080 

๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 232,235 

3 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน 32,200 

4 โครงการฝกอบรมดานอาชีพใหแกประชาชน 49,925 

5 โครงการฝกอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 80,890 

6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต 49,990 

7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 92,080 

8 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 27,540 

9 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 37,505 

10 โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน 45,575 

11 สมทบกองทุนหลักประกนสุขภาพ 100,000 

12 โครงการสรางความเขมแข็งของกลุมสตรี 16,500 

13 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,665,600 

14 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 863,200 

15 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 5,500 

16 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ  ดาน
สาธารณสุข 

180,000 

17 โครงการวันเด็กแหงชาติ 59,110 

18 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผและ
โรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตอบต.   

669,847.50 
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ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

19 โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 612,500 

20 โครงการคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 212,500 

21 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

1,070,000 

22 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 149,766 

23 วัสดุกีฬา 39,886 

24 โครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็กแข็งแรง 15,000 

25 โครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน 19,005 

26 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  1,080 

27 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พัฒนาทองถ่ินใหแกบุคลากรของ อบต. 

262,645 

28 โครงการฝกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางของ อบต.    

113,478 

29 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหารทองถ่ินและพนักงานสวนทองถ่ิน 13,260 

30 โครงการอบต.พบประชาชน 16,040 

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลหนองไมไผ 39,000 

32 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรม- ชาติและสิ่งแวดลอม 25,000 

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบานหนองไมไผ หมูท่ี 
1 

294,000 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบานหนองตะลุมปุก หมูท่ี 
3 - บานดานกอโจด หมูท่ี 5 

290,000 

35 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายหนองสงวน บานดานตลอด หมูท่ี 4 285,000 

36 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายตะแบงโพง บานเจริญสุข หมูท่ี 6 285,000 

37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ซอยบานนายเทํา 
หนองไมไผแสนสุข หมูท่ี 9 

240,000 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไขเนา บานดานกอโจด 
หมูท่ี 5 

300,000 
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ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

39 โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคปซีล สายบานหัวอางพัฒนา - 
อางเก็บน้ําหนองชายแจว หมูท่ี 7 

300,000 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายตึ่ม ทองเกษม บานสุข
สวัสดิ์ หมูท่ี 8 

300,000 

41 โครงการกลองวงจรปด  หมูท่ี  2  บานสระมะคา 300,000 
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สวนที่ สวนที่ ๕๕  
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป  
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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   โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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