
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)     

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

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕66 – ๒๕70)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  
สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/๒๕๖4  วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน า
แผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วัน
ประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  หมู่ที่ 2  ต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญ
มาก  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 044 – 009846 และwww.nongmaiphai.go.th   

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

    (ลงชื่อ) 
                (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่
อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 



คํานํา 
เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน
นั้น  เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  จึงตอง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผได  โดยไดดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  เละแกไข
เพ่ิมเติมถึง  1(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ  17  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี1้   

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ี
เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคระกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.  คระกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสงเสนอแนะผูบริหาร
ทองถ่ิน 

๔.  กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนทองถ่ินตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

1ขอ  18  กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินกรณีเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณ
ถัดไป 1และรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน   

บัดนี้  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕
66 – ๒๕70) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖4  เม่ือ
วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผ  จึงอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว และดําเนินการประกาศใชตอไป   

                                          วันท่ี  28  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

                   อานนท  หาญสูงเนิน 

                         (นายอานนท  หาญสูงเนิน) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

 

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



สารบัญ 
         

เร่ือง                    หนา 
                      
สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน                ๑ – 15 
 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น          16 – 55 
  
สวนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ    56 – 57 

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   58 – 59 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   60 – ๑19 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑20 – ๑25

               
สวนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               126 - 141 
  
ภาคผนวก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
 
 
 

 
 

 

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



        สวนที่ สวนที่ ๑๑  
 
 
 

 
 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
ตําบลหนองไมไผเปน  1  ใน  9  ตําบลในเขตอําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขต

พ้ืนท่ีติดกับทองถ่ินใกลเคียง  4  ดานดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต

เริ่มตนจากทางสาธารณะทางแยกเขาหวยตะขบ  บริเวณพิกัด  TB  060237  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวหลักไมแกน  
ผานไรมันสําปะหลัง  ถึงคลองสารเพชร  บริเวณพิกัด  TB  091245  ไปตามแนวหลักไมแกน  ผานไรมันสําปะหลัง  ถึง
ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2298  ( ชวงระหวางหลกักิโลเมตรท่ี  8 - 9 )  บริเวณพิกัด  TB  116248  ไปตาม
หลักไมแกน  ผานไรมันสําปะหลัง  บรรจบกับทางสาธารณะสายบานหนองหิน  -  หนองตะไก  สิ้นสุดท่ีอางเก็บน้ําหนอง
ตะไก  บริเวณพิกัด  TB  178245  รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากอางเก็บน้ําหนองตะไก  บริเวณพิกัด  TB  172845  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เลียบตามอางเก็บน้ําหนอง
ตะไก  ผานทุงนาของหมูบานไปตามหลักไมแกน  ถึงทางสาธารณะทางเขาบานดานตลอด  บริเวณพิกัด  TB  168176  
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  7.4  กิโลเมตร 
  ทิศใต ติดตอกับตําบลมาบตะโกเอน  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณพิกัด  TB  168176  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวหลักไมแกน  ผานไรมันสําปะหลังถึงบริเวณพิกัด  TB  
124154  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวหลักไมแกน  ผานไรมันสําปะหลัง  สิ้นสุดท่ีทางสาธารณะเขาบานพนาหนองหิน  
ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  บริเวณพิกัด  TB  065171  รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ  11.5  กิโลเมตร  

ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลรุงอรุณ  และตําบลทาเยี่ยม  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนว
เขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด  TB  065171  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวหลักไมแกน  ทางทิศตะวันตกของบานดานกอโจด  
ตําบลหนองไมไผ  ไปทางทิศเหนือตามแนวไรมันสําปะหลัง  ถึงทางสาธารณะ  สิ้นสุดท่ีทางแยกเขาบานหวยตะขบ  
บริเวณพิกัด  TB  060237  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  8.6  กิโลเมตร 
     โดยตําบลหนองไมไผอยูหางจากท่ีวาการอําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมาเปนระยะทาง
ประมาณ  19  กิโลเมตร  หางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเปนระยะทางประมาณ  63  กิโลเมตร 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  53,170  ไร  หรือประมาณ  85.07 
ตารางกิโลเมตร 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  
       ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี  2  ตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  

              -  โทรศัพท  ๐๔๔ – 009846 , 086 - 4695625   
-  โทรสาร  ๐๔๔ – 081017 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนเนินสลับสูงต่ํา  สวนท่ีเปนเนินสูงต่ําเหมาะ

แกการทําไร   สวนท่ีเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานา  ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยู 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

๑. ดานกายภาพ 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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อาศัยประมาณ ๖๐%  เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดู
หนาว) 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน 0 จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

4ฤดูฝน 4เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวง
ฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

4ฤดูหนาว4 เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนปนลูกรัง    ดินไมอุมน้ํา ไมมีแมน้ําไหลผาน ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรัง
ประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๕  แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    อางเก็บน้ํา   มี    1  แหง 

บึง หนอง คลอง อาง    มี   10  แหง 
สระน้ํา    มี   ๓  แหง 

    บอบาดาล   มี   ๕  แหง 

   ๑.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีปาไม แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ   
  

 

องคการบริหารสวนตําบลมีท้ังหมด  9  หมูบาน และหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบาน  ๙  คน  
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปน
อยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผและนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไม
ไผ  อําเภอหนองบุญมาก  พ.ศ. ๒๕๕5  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  2,441   คน  จากผู
มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  2,834  คน  คิดเปนรอยละ  86.13  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  2,440  คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 2,830  คน  คิดเปนรอยละ  86.22  ปญหาคือการแขงขันทางการเมือง
คอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิก
สภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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ตําบล คือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอ
ทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดให
ประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจากผล
การประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  อสม. และกรรมการชุมชน  
โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในดานบริการ  โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
อําเภอหนองบุนนากแตเดิมเปนเพียงตําบลเดียว คือ ตําบลสารภี ซ่ึงอยูในเขตปกครอง ของอําเภอโชค

ชัย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งทองท่ีตําบลสารภี ข้ึนเปนก่ิงอําเภอ
เรียกวา “ก่ิงอําเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพัฒน เปนปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ ตัวท่ีวาการ
อําเภอตั้งอยูท่ีบานซับหวาย หมูท่ี 16 ตําบลหนองบุนนาก ในขณะนั้น (ปจจุบันบานซับหวายเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนหมูท่ี 4 ตําบลหนองหัวแรต)ในการกอสรางศูนยราชการอําเภอ นางเง็กเจ็ง และนายประสงค ศรีหิรัญรัตน เปนผูอุทิศ
ท่ีดินใหเนื้อท่ี 100 ไร เพ่ือจัดสรางท่ีวาการอําเภอ สถานีตํารวจภูธรอําเภอและหนวยราชการตาง ๆ เม่ือวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2532 ก่ิงอําเภอหนองบุนนากไดรับการยกฐานะข้ึนเปนอําเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
106 ตอนท่ี 83 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย เปนผูดํารงตําแหนงนายอําเภอคน
แรก เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2544 ดําเนินการเปดอาคารท่ีวาการอําเภอหลังใหม ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากหลวง
พอคูณ ปริสุทโธ ทานไดมีจิตศรัทธาและตั้งใจท่ีจะบริจาคเงินใหกอสรางเปนเงินงบประมาณ 13,793,000 บาท (สิบ
สามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน) โดยไมใชเงินงบประมาณของทางราชการ และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ได
บริจาคเงินในการกอสรางเองท้ังสิ้น โดยทางทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติกรมการปกครอง เปนอาคารสองชั้นทรง
ไทย หลังคามุงกระเบื้องสีแดง ซ่ึงจะเปนอาคารท่ีวาการอําเภอหลังแรกของประเทศไทย ท่ีกอสรางโดยพระบริจาคเงินเปน
อาคารหลังแรก ท่ีเปนอาคารทรงไทยสวยเดนเปนสงาท่ีสุดในประเทศไทย เพ่ือใหมีความหมายในทางท่ีเปนสิริมงคลตาม
ความตองการของราษฎรและหลวงพอคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออําเภอใหม ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสมควรเปลี่ยนชื่ออําเภอหนองบุนนากเปนอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  และวันท่ี 
1 กันยายน 2536 ตั้งตําบลหนองไมไผ แยกออกจากตําบลหนองหัวแรต0  
        อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
        ทิศเหนือ ติดตอกับเทศบาลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   

ทิศใต  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลมาบตะโกเอน  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก   จังหวัด

นครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับเทศบาลทาเยี่ยมและทุงอรุณ  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์หนองไมไผ 
(1) คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  

1. นายอานนท หาญสูงเนิน   นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2. นายประถม พบกระโทก   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
3. นายเจษฎา ทิพยพันดุง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
4. นายทัศนพล แกนตระการฤทธิกุล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
5. นายสายนาถ ทองกลาง   ประธานสภา  
6. นางสุนันท เมินกระโทก   รองประธานสภา  
7. นางสาวปริยากร ศรรีะการ   เลขานุการสภา  
8. นายสํารวม ดานกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 1  
9. นางตอย ภาคยกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 1  
10. นายพี ฉากกระโทก    สมาชิกสภา อบต. หมู 2  
11. นายสุรศักดิ์ ภูมิกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 3  
12. นายแดง ขุนทอง    สมาชิกสภา อบต. หมู 4  
13. นายสําเริง เงกสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู 4  
14. นางน้ําฝน ภัทรทีปต    สมาชิกสภา อบต. หมู 5 
15. นายสุริยะ จุลสานะ    สมาชิกสภา อบต. หมู 5  
16. นางสมพิษ มิตรกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 6  
17. นายประจักษ ใขกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 7  
18. นายณรงคศักดิ์ นอใหม   สมาชิกสภา อบต. หมู 8  
19. นายธนวัฒน พบกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 9  

(2) พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ดังนี้  
1. นางสาวปรียากร ศรีระการ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. จาสิบตรีวศิน  กรกระโทก  หัวหนาสํานักปลัด  
3. นางเพ็ญวดี เดชพร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นางสาวศศิธร ขาวนอก   นักพัฒนาชุมชน 
5. นายวิโรจน เดชา    นักวิชาการเกษตร 
6. นายยุทธภูมิ  ธีระวัฒนา  นักจัดการงานท่ัวไป 
7. นางโสรญา  พารทริดจ   นักทรัพยากรบุคคล 
8. นายศรเกียรติ  แผนวิชิต  นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวปยะพัชร  ทวีวัชรรุงเรือง นักวิชาการจัดเก็บรายได 
10. นางธิติมา  หางไธสง   นักวิชาการเงนและบัญชี 
11. นายสิทธิชัย  เอกระโทก  นายชางโยธา 
12. นางสาวนนทพร เคนจาํปา   เจาพนักงานธุรการ 
13. สิบโทพรวัฒน  โพธิ์สูง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. นางสาวรุงทิพย คุมจินดา   ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
15. นางภควรรณ พิมพปร ุ   ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
16. นางนภา พาสกระโทก   ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
17. นางพรพรรณ ทิพยพันดุง    ครูเด็กเล็กและปฐมวัย 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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18. นางสาววารุณี จุลสี    ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
19. นายธัชชัย มุขกระโทก   พนักงานขับรถ 
20. นางณัชณิชา คีมกระโทก    ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
21. นางสาวกัญญารัตน ชุมกระโทก  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
22. นางสาวปภารัตน  แกนกระโทก ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
23. นางดาริน เอกระโทก    ผูชวยนายชางโยธา 
24. นางสาวดนิตา  โขนกระโทก  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
25. นางประภาพร ราชู     ผูชวยครูเด็กเล็กและปฐมวัย 
26. นายพิง มวงกระโทก     คนงานท่ัวไป 
27. นางนันทพร เขลากระโทก  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
28. นางวิไลลักษณ  บุตรเกษม  คนงานท่ัวไป 
29. นายชูชาติ กลั่นกระโทก  คนงานท่ัวไป 
30. นางสาวสัทญา เฉาะกระโทก  คนงานท่ัวไป 
31. นายดําเนิน  แปนกระโทก  คนงานท่ัวไป 
องคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครองดังนี้   
หมูท่ี  8  บานสุขสวัสดิ์  ผูปกครอง  นายประยรู  ทองมาก  กํานัน  

 หมูท่ี  1  บานหนองไมไผ  ผูปกครอง  นางสาวสุภาพร  ภาคยกระโทก ผูใหญบาน 
  หมูท่ี  2  บานสระมะคา  ผูปกครอง  นางทอรุง  บุตะเขียว  ผูใหญบาน 

หมูท่ี  3  บานหนองตะลุมปุก ผูปกครอง  นายยุทธนา  แตะกระโทก ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานดานตลอด  ผูปกครอง  นายชัยวัฒน  จีนสูงเนิน ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานดานกอโจด  ผูปกครอง  นางทวี ตายกระโทก  ผูใหญบาน 

  หมูท่ี  6  บานเจริญสุข  ผูปกครอง  นายสมหวัง  สุบงกช  ผูใหญบาน 
  หมูท่ี  7  บานหัวอางพัฒนา  ผูปกครอง  นายทองดํา  ใขกระโทก ผูใหญบาน 
  หมูท่ี  9  บานหนองไมไผแสนสุข ผูปกครอง  นายอภิชัย  กรณงูเหลือม ผูใหญบาน 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมองคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี้ 

1. เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดแก  หมูท่ี 1  ตําบลหนองไมไผ   

2. เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดแก  หมูท่ี 2  ตําบลหนองไมไผ   

3. เขตเลือกตั้งท่ี 3  ไดแก  หมูท่ี 3  ตําบลหนองไมไผ   

4. เขตเลือกตั้งท่ี 4  ไดแก  หมูท่ี 4  ตําบลหนองไมไผ   

5. เขตเลือกตั้งท่ี 5  ไดแก  หมูท่ี 5   ตําบลหนองไมไผ   

6. เขตเลือกตั้งท่ี 6   ไดแก  หมูท่ี 6  ตําบลหนองไมไผ   

7. เขตเลือกตั้งท่ี 7   ไดแก  หมูท่ี 7   ตําบลหนองไมไผ   

8. เขตเลือกตั้งท่ี 8   ไดแก  หมูท่ี 8  ตําบลหนองไมไผ   

9. เขตเลือกตั้งท่ี 9   ไดแก  หมูท่ี 9   ตําบลหนองไมไผ  

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตําบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  13  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ   ๒,834     คน 
  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ๒,830     คน 
  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  2,441  คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  2,834  คน  คิดเปนรอยละ  86.13  
  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  2,440 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  ๒,830  คน  คิดเปนรอยละ  86.22 

ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภามาจากคําส่ัง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการ
เลือกตั้ง 

 
 
 

 

 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนประชากร 

จํานวน  9  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย (คน)  หญิง (คน) 

๑ บานหนองไมไผ 155 197 188 

๒ บานสระมะคา 206 329 339 

3 บานหนองตะลุมปุก 204 341 333 

4 บานดานตลอด 83 134 111 

5 บานดานกอโจด 57 74 94 

6 บานเจริญสุข 226 334 376 

7 บานหัวอางพัฒนา 120 195 192 

8 บานสุขสวัสดิ ์ 138 200 212 

9 บานหนองไมไผแสนสุข 128 224 221 

รวมท้ังส้ิน 1,317 2,028 2,066 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอหนองบุญมาก  ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 25๖4 
 

3.  ประชากร 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ประชากร 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  (ป พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 482 459 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 1,277 1,298 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 269 309 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

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

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอหนองบุญมาก ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 25๖4 

 
 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ กับทางโรงเรียน   

ท่ี หมูบาน 

จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ (เปรียบเทียบ ๔ ป) 

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บานหนองไมไผ 196 183 195 183 197 185 197 188 

2 บานสระมะคา 333 338 336 337 332 340 329 339 

3 บานหนองตะลุมปุก 338 332 342 337 336 326 341 333 

4 บานดานตลอด 132 108 132 110 130 113 134 111 

5 บานดานกอโจด 75 88 75 90 75 93 74 94 

6 บานเจริญสุข 338 368 338 372 335 373 334 376 

7 บานหัวอางพัฒนา 197 196 198 193 198 192 195 192 

8 บานสุขสวัสดิ ์ 210 208 206 209 199 214 200 212 

9 บานหนองไมไผแสนสุข 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 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ 
 

ช้ัน / ป หองเรียน 
จํานวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 1 6 10 16 
อนุบาล 1/1 1 10 6 16 
อนุบาล 1/2 1 10 6 16 
อนุบาล 2/1 1 8 5 13 
อนุบาล 2/2 1 6 6 12 
อนุบาล 3/1 1 8 6 14 
อนุบาล 3/2 1 8 5 13 

รวม 7 56 44 100 

โรงเรียนบานหนองไมไผ 

ช้ัน / ป หองเรียน 
จํานวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 1 10 11 
อนุบาล 2 1 6 7 13 

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

รวม 8 61 81 142 

โรงเรียนบานสระมะคา 

ช้ัน / ป หองเรียน 
จํานวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

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

รวม 6 27 29 46 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
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 โรงเรียนบานหนองตะลุมปุก 

ช้ัน / ป หองเรียน 
จํานวนเด็กนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 2 4 6 
อนุบาล 2 1 6 7 13 
อนุบาล 2 1 5 2 7 

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

รวม 9 45 39 84 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให
ความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  
ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทานั้น  ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออก
กําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบล
พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  ตําบลหนองไมไผมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล  1 แหง  ตั้งอยู บานสุขสวัสดิ์ เลขท่ี 1  หมูท่ี 
8  ซ่ึงไดใหบริการทางดานสาธารณสุขในเขตตําบลหนองไมไผ 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  
และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือ
จากขอมูลท่ีสํารวจพบวามี ๙  ครัวเรือน  ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ี
เปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมท้ังได
ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ี
พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลัง 
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จาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถ
ท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก

ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับ
พ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของ
องคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําได
เฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความ
รวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ใหแกชุมชน ผลการสํารวจพบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพบวา ประชากรท่ีสูบบุหรี่ จํานวน  ๓๐๐  คน  
ดื่มสุรา ๑๗๑  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   

 
  
 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การไฟฟา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  แตยังไมครบทุกหลังคาเรือน  ราษฎรมี

ไฟฟาใชประมาณ  99  %  และขาดไฟฟาสาธารณะใหแสงสวางตามถนนและซอยในหมูบานไมมาก ปญหาคือไฟฟาสอง
สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การ
แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะ
ดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลมี
ไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  1,198   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ   จํานวน   ๗00  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๕.2 การประปา 
การประปา  ประชาชนในตําบลหนองไมไผสวนใหญไดรับการบริการดานการประปาดวยระบบประปา

ของในแตละหมูบานและมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอ
ประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  
ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
สามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น  เชน  โครงการกอสรางโรงสูบจายสารเคมีและเก็บ
สารเคมีการประปา ฯลฯ  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในป
ตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนตอไป  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา    1,185   หลังคาเรือน 
(2)  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก 

       แหลงน้ําใตดิน     (   /    )   

๕.3 โทรศัพท 
(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน     2    หมายเลข 
(2)  จํานวนชุมสายโทรศัพทจํานวน  จํานวน    2    ชุมสาย 
(3)  หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

๕.4 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  จํานวน        -              แหง 

๕.5  เสนทางคมนาคม 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รอยละ  ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียัง
ไมเปนท่ีสาธารณะ  จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลมีเสนทางคมนาคม  
ดังนี้ 

 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตองคการบริหารสวนตําบลและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    
    -  หมายเลข   2298  สายตําบลหนองหัวแรต – ตําบลหนองไมไผ 
   ๑.2)  ถนน 

                    ถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน   ๑   สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน     1   สาย   
                     ลาดยาง จํานวน      -   สาย   

                   ลูกรัง จํานวน      -   สาย   
ถนนของทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ    จํานวน    66  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต     จํานวน     2   สาย    
       ลาดยาง จํานวน     3   สาย    

                   ลูกรัง  จํานวน      61   สาย   
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-  ๑2  - 
 
 
 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุศตัว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เปด   ๕๒๑  ตัว   ไก    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  3 แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
รานเกมส  1     แหง 

๖.๕ การทองเที่ยว 
 การพัฒนาการทองเท่ียว  

(๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผูพิการและผูสูงอายุ  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูแลว 
สงเสริม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของ ชุมชน  

(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว  
(๔) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ ท้ังจากตางประเทศและในประเทศ  
(๕) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว  
(๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ  
(๗) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ภาคเอกชนให เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือยกระดับแหลง
ทองเท่ียวของ ไทยใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลก  

 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   ๑๓   แหง 

                  (มีคนงานต่ํากวา  ๑๐  คน  หรือมีทรัพยสินถาวรท่ีเกิน  ๑  ลานบาท) 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน 1     แหง 
รานคาตางๆ  ๔๗ แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  ๑      แหง 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  3  กลุม 

   ๑. กลุมผลิตดอกไมจันท 
   ๒. กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
   3. กลุมปลารา 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได 

 
 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลหนองไมไผ  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  4  แหง  สํานักสงฆ ๑  แหงดังนี้ 
1. วัดหนองไมไผ  วัดหนองไมไผ เปนวัดประจําหมูบานหนองไมไผ หมูท่ี 1 ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญ

มาก จังหวัด นครราชสีมา ซ่ึงวัดหนองไมไผมีธรณีสงฆ 20 ไร วันท่ีรับวิสุงคามสีมา 30 ธันวาคม 2548 นิกายหานิกาย 
ประเภท วัดราษฎร โดยมีพระครูเวฬุสารากรเปนเจาอาวาสองคปจจุบัน โดยวัดหนองไมไผเปนวัดท่ีศูนยรวมจิตใจคนใน
พ้ืนท่ี และใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน วันพระ วันสําคัญทางศาสนา และพิธีกรรมอันดีงามอ่ืนๆทาง 
ศาสนา  

2.วัดสระมะคา วัดสระมะคา เปนวัดประจําหมูบานสระมะคา หมูท่ี 2 ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัด นครราชสีมา ซ่ึงวัดสระมะคามีธรณีสงฆ ๒๙ ไร เปนวัดนิกายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร โดยมีพระอธิการสรวม 
ฐานากโรเปนเจาอาวาสองคปจจุบัน ไดรับวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2541 โดยวัดสระมะคาเปนวัดท่ี ศูนยรวม
จิตใจคนในพ้ืนท่ี และใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน วันพระ วันสําคัญทางศาสนา และ พิธีกรรมอันดี
งามอ่ืนๆทางศาสนา  

3. วัดหนองตะลุมปุก วัดหนองตะลุมปุก เปนวัดประจําหมูบานตะลุมปุก หมูท่ี 3 ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงวัดหนองตะลุมปุก มีธรณีสงฆ 32 ไร เปนวัดนิกายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร โดย
ปจจุบัน ยังไมมีพระท่ีรักษาการเปนเจาอาวาส ไดรับวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2543 โดยวัดหนองตะลุมปุก 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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เปน วัดท่ีศูนยรวมจิตใจคนในพ้ืนท่ี และใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน วันพระ วันสําคัญทางศาสนา 
และพิธีกรรมอันดีงามอ่ืนๆทางศาสนา  

4. วัดปาดานพัฒนา วัดปาดานพัฒนา เปนวัดประจําหมูบานหัวอางพัฒนา หมูท่ี 7 ตําบลหนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงวัดปาดานพัฒนามีธรณีสงฆ 43 ไร เปนวัดนิกายธรรมยุต ประเภทวัดราษฎร โดยมี
พระ อาจารยอภิชาติ อาธโรเปนเจาอาวาสองปจจุบัน ไดรับวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 โดยวัดปาดาน 
พัฒนาเปนวัดท่ีศูนยรวมจิตใจคนในพ้ืนท่ี และใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน วันพระ วันสําคัญทาง 
ศาสนา และพิธีกรรมอันดีงามอ่ืนๆทางศาสนา 

5. สํานักสงฆพูนแสงธรรม สํานักสงฆพูนแสงธรรม เปนสถานท่ีศูนยรวมจิตใจคนในพ้ืนท่ี     

 7.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน   มีนาคม 
-  ประเพณีงานยาโม   ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  
วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   

ท่ี ช่ือภูมิปญญาชาวบาน ผูรับผิดชอบ 

1 การปลูกพืชสมุนไพร คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 

2 - การปลูกกลวยอะควาดิช  

- กองทุนแมของแผนดิน 

คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 

3 การเลีย้งหมอนไหม คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 

4 การประดิษฐดอกไมจันทน คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 

5 เศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 

6 การทําหนอไมสม คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 

7 การจัดผางานพิธีการ คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 

8 การแปรรูปขยะอินทรียเปนอาหารอัดเม็ดสําหรับสัตว คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 90 % พูดภาษาโคราช   

7.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - ขนุนพันธดีขนุนเปนไมผลท่ีปลูกอยูในบานเรา เปนไมผลเมืองรอน ขนุนเปนพืชท่ีใหผลคอนขางแนนอน 
และท่ีสําคัญเม่ือติดผลเทาไรก็จะใหผลเทานั้น ท้ังยังมีอายุยืนยาว สามารถใหผลผลิตไดหลายป หนองจากสามารถใชเปน
ผลไมกินเนื้อ ท่ีกินไดท้ังออนและผลสุก สามารถนําไปแปรรูปไดหลายแบบ อาทิ ทําขนมหวาน ขนุนกวน ขนุนแชอ่ิม แยม
ขนุน ใชปรุงแตงไอศกรีม เปนตน  
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  -  แปรรูปกลวย  22โดยใชวัตถุดิบในชุมชนใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
  - ดอกไมจันทน  ดอกไมจันทน เปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการระดมความคิดรวมสรางสรรคของคนใน
หมูบานหนองตะลุมปุกและบานดานกอโจด สรางผลิตภัณฑ ดอกไมจันทน ท่ีใชในงานฌาปณกิจศพ ซ่ึงเดิมสมัยโบราณ
นิยมใชไมจันทน และข่ีใต เผาศพหรือคนตาย ซ่ึงเปนแบบธรรมดาเรียบงายไมพิถีพิถัน ปจจุบันดวยภูมิปญญาของคนใน
ชุมชนหรือทองถ่ินมีการนําเอาวัสดุท่ีหาไดงาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประดิษฐเปนดอกไมมีสีสันสวยงาม และมีการตอ
ยอดนําเอาดอกไมจันทนท่ีประดิษฐแปรรูปเปน ดอกชอประธาน พวงหรีด ฯลฯ ซ่ึงกลุมมีแนวคิดวาผลิตผลท่ีตอยอด
ออกมานั้น กรณีพวงหรีด นอกจากจะประดับใหบริเวณงานใหสวยงามแลวยังสามารถนําไปเผาไดอีก ซ่ึงปจจุบันสังคม
ยอมรับและใหความสนใจดอกไมจันทนท่ีเปนดอกไมชนิดตางๆ ท่ีมีสีสรรสวยงาม  
 
 

8.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึงจะตอง
นํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบาง
แหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีปาไม 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน

ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  
ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไม
สามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็
ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  
เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา 
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  
เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและ
ท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 



สวนที่ สวนที่ 22  
 
 
 

  
 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566 – 2570)ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมี
ความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และ
ยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ี
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติ
ท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอ
ได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



-  17  - 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกัน
เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตร
ชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
อยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมาได
สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบน
ของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศ
ไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ี
ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 
และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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ใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความ
เหล่ือมลํ้าในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหล่ือมลํ้าอยางย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการ
ฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน 
ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอดุมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมลํ้า ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวม
จิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากร
วัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีจะทําใหการ
พัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสู

เอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบานยังคง
เปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน 
ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศ
ความไววางใจระหวางรฐักับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติ
ท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบ
หลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใน
อนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุม
เศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขาม
ชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยาง
แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการ
รวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิต

ภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆนอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะ
เขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของ
กลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ง 
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การคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมี
ชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนา
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคล่ือนยายแรงงานและการยายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
ประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคล่ือนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่น
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปน
ประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิง
ทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นท้ังใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา 
ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความตองการของมนษุยไดอยางมปีระสิทธิภาพอยางไรก็ด ีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญ
จะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมี
ความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงขึ้น 

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงดาน
อื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคล่ือนยายอยาง
เสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเรว็และคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผล
ใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความ
แตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ัง
การจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก 
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ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทัน
หรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความ
เปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวน
มากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าของประเทศมีความซับซอน
มากย่ิงขึ้น 

  จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มี
พลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและ
ปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ี
สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการให
ความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวง
โซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลด
ปญหาความเหล่ือมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร 
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดาํเนนิชีวติและธรุกจิ และการพัฒนาและขยายความเปน
เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ี
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย 
ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันท่ี
สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมท้ังใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 
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  ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
ส่ิงแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศ
เจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักใน
ดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปน
เปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับ
ยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนนิการไดอยางมัน่คง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ัง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ี
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ 
ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก  
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ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ

และท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
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(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ี

เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมีความสามารถสูง 

มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนในชวงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน โดยไดนอมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ 
เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนา 
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ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยาง
กวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาต ิ
๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได
กําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 1.3.1. แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปาหมาย ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

1. โครงการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
3. โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตร อินทรีย 
4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
5. โครงการพัฒนาทาอากาศยาน ขอนแกน สกลนคร และนครพนม 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวนป 

พ.ศ. 2564 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศนการกีฬาท่ีมี

ชื่อเสียง 
4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

พันธกิจ (Mission) 
1. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
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4. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 
6. สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
7. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 
8. สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป 
จากโครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ป พ.ศ.2560 มี

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ 23 รองลงมาเปนภาคเกษตรกรรม มีสัดสวน
รอยละ 18 และภาคการคารอยละ 14 มีพ้ืนท่ีการเกษตรรอยละ 68.15 ของพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด ประชากรสวนใหญ
อยูในวัยแรงงาน รอยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรท่ีโดดเดน ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง ออย โคเนื้อ โคนม ไก แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังทองเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ 
อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมรดกโลก เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหม 
และในขณะเดียวกันก็มีปญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา สัดสวนคนยากจน รอยละ 12.9  รายไดเฉลี่ยครัวเรือน/ป 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ป 
200,217.08 บาท มีความไมเสมอภาคดานรายได (Gino coefficient) สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ จึงกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาในการเปน 

“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและสังคมเปนสุข”โดยมีแนวคิด
การพัฒนา ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเปนมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ึนมาตรฐานอินทรียในภาค
การเกษตรท้ังพืชและสัตว โดยมีการนํานวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาชวยใหเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุนใหม (Smart 
Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงอยูดวยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ ท้ังน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอตลอด
ป โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําใหอยูในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับน้ํา การกระจายน้ําไปยังพ้ืนท่ี 

3. สงเสริมการแปรรูปของสินคาใหมากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรใน
พ้ืนท่ี โดยพัฒนาชวงกลางทางและปลายทางใหมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตรภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกําหนดใหกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาใหเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. สงเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาคการเกษตรและนอกภาค
เกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมชนกับการทองเท่ียว 

5. สรางมูลคาเพ่ิมในสาขาการทองเท่ียว โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ท้ังทางดานโครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว การใชประโยชนจากระบบLogistic ท่ีรัฐบาลไว
วางรากฐานไวให การสรางความเชื่อม่ันในดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว รวมถึงการสรางการตลาดใหเปนท่ีรูจักใน
วงกวางและเปนท่ีนิยมเดินทางมายังกลุมจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหรือ
สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปญญาของผูสูงอายุเพ่ือใหสืบทอดไปยังรุนลูกหลาน และการ
เพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม 
1.4 ยกระดับสนิคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว 
2.6 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
2.7 สงเสริมการทองเท่ียวตามรอยชาง 
2.8 สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน 
2.9 สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเท่ียว ประชาสัมพันธ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีข้ึน 
2. เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ 
3.5 สงเสริม และสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูชุมชนเขมแข็ง 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัด 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคม

คุณภาพสูง” 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 
3) รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ 
4) รอยละของประชากร ท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง (%) 
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด

ความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE 

City/ Art City / Safe City) 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขและ
ปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบตามแนวทาง
พระราชดําริ เชน การบริหารจัดการ “น้ํา” เตรียมรับมือ 
“สูภัยแลง” 
2. สงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และมี
สติปญญารอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง 
2.ลดความเหลื่อมล้ํา สรางคนใหมีคุณภาพ เชน การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสใหดี
ข้ึน 
3.พัฒนาคนใหมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังรางกาย จิตใจ เชน
สาธารณสุขสรางสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร 
ออกกําลังกาย อารมณไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา) สนับสนุน
อุปกรณทางการแพทย 
4.สงเสริมงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
5.ทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเท่ียวและ
บริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพ
ดานการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต   สงเสริม
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมชอง
ทางการตลาด สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือขาย
เกษตรกร เรงรัดสรางอาชีพเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน 
2.สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสราง
รายได 
3.บริหารจัดการน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา ธนาคารน้ําใตดิน สราง 
โครงขายน้ํา เพ่ือการเกษตร น้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหครอบคลุมท่ัวถึง 
2.บํารุงรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ไดรับการจัดสรรท่ีดีมีคุณภาพ 
3.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบรอยและสงเสรมิศีลธรรมอันดขีองประชาชน 
4.ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
5.สนับสนุน สงเสริมการกีฬา บํารุงสถานท่ีสําหรับกีฬาการ 
ทองเท่ียวและสุขภาพ จัดใหมีสวนสาธารณะ และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
2.พัฒนาความรวมมือระหวางสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3. สนับสนุน สงเสริมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ืออนาคต 
4.สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทํางาน
อยางซ่ือสัตยสุจริต ยกระดับความโปรงใสในการบริหารงาน 
5.นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
6.ปรับปรุงโครงสรางใหกระชับไมซับซอน 

 

1.6  แผนพัฒนาอําเภอหนองบุญมาก 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)โดยสอดคลอง

กับแผนพัฒนาอําเภอหนองบุญมาก  ดานสงเสริมการพัฒนาการเกษตร  ดานการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสองแวดลอม  ดานการบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพและดานการสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียว  ซ่ึงแผนพัฒนาอําเภอหนองบุญมากมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
 
  อําเภอหนองบุนนากแตเดิมเปนเพียงตําบลเดียว คือ ตําบลสารภี ซ่ึงอยูในเขตปกครอง ของอําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งทองท่ีตําบลสารภี ข้ึนเปนก่ิงอําเภอเรียกวา “ก่ิง
อําเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพัฒน เปนปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ ตัวท่ีวาการอําเภอตั้งอยู
ท่ีบานซับหวาย หมูท่ี 16 ตําบลหนองบุนนาก ในขณะนั้น (ปจจุบันบานซับหวายเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนหมูท่ี 4 
ตําบลหนองหัวแรต)ในการกอสรางศูนยราชการอําเภอ นางเง็กเจ็ง และนายประสงค ศรีหิรัญรัตน เปนผูอุทิศท่ีดินใหเนื้อท่ี 
100 ไร เพ่ือจัดสรางท่ีวาการอําเภอ สถานีตํารวจภูธรอําเภอและหนวยราชการตาง ๆ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2532 
ก่ิงอําเภอหนองบุนนากไดรับการยกฐานะข้ึนเปนอําเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 106 ตอนท่ี 83 ลง
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย เปนผูดํารงตําแหนงนายอําเภอคนแรก เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2544 ดําเนินการเปดอาคารท่ีวาการอําเภอหลังใหม ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 
ทานไดมีจิตศรัทธาและตั้งใจท่ีจะบริจาคเงินใหกอสรางเปนเงินงบประมาณ 13,793,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกา
หม่ืนสามพันบาทถวน) โดยไมใชเงินงบประมาณของทางราชการ และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ไดบริจาคเงินในการกอสราง
เองท้ังสิ้น โดยทางทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติกรมการปกครอง เปนอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสี
แดง ซ่ึงจะเปนอาคารท่ีวาการอําเภอหลังแรกของประเทศไทย ท่ีกอสรางโดยพระบริจาคเงินเปนอาคารหลังแรก ท่ีเปน
อาคารทรงไทยสวยเดนเปนสงาท่ีสุดในประเทศไทย เพ่ือใหมีความหมายในทางท่ีเปนสิริมงคลตามความตองการของ
ราษฎรและหลวงพอคูณ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออําเภอใหม ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหสมควรเปลี่ยนชื่ออําเภอหนองบุนนากเปนอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 ท่ีตั้ง/พ้ืนท่ี/อาณาเขต 
 

ขอมูลท่ัวไปของอําเภอหนองบุญมาก 
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 ท่ีตั้ง   หางจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามทางหลวงแผนดินสายโชคชัย – เดช
อุดม ระยะทางประมาณ ๕๔ กิโลเมตร 

พ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ี ๓๖๙,๐๐๐ ไร  หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร   หรือคิดเปนรอยละ ๒.๒๖  ของจังหวัด
นครราชสีมา 
อาณาเขตและสภาพพ้ืนท่ี  
      - ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอจักราชและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม
สภาพดินเปนดินรวนปนทราย  ดินไมอุมน้ํามีลุมน้ําจักราชท่ีดินเหมาะสําหรับทํานาขาว ออย และ การเลี้ยงสัตว 
     - ทิศใต ติดตอกับอําเภอครบุรี เปนท่ีราบสูง   สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนลูกรัง  ดินไมอุมน้ํา   ไมมี  แมน้ําไหล
ผานการเกษตรตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก   
      - ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย และเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว ปลูกพืชไร                                                    
      - ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เปนท่ีราบลุม ดินมีความอุดมสมบูรณ  เหมาะแกการ
ทํานา พ้ืนท่ีทํานาของราษฎรจะอยูตลอดแนวของลุมน้ําคลองสารเพ็ชร  และลุมน้ําจักราชท่ีไหลมาบรรจบกันในฤดูฝน
หลอเลี้ยงพ้ืนท่ี  ๗ ตําบล  เนื้อท่ี ๙๕,๑๗๙ ไร หรือ  ๑๕๓.๑๕  ตารางกิโลเมตร  
สภาพพ้ืนท่ีและการใชประโยชน   
                - พ้ืนท่ีทางการเกษตร    ๓๕๒,๐๒๑ ไร  หรือ ๕๖๓.๒๓ ตร.กม. ๕,๘๘๖ ครอบครัว                                                                                                                                                                 
                - พ้ืนท่ีปศุสัตว             ๕,๘๐๘    ไร                                                                                                                                                                                                                   

      - พ้ืนท่ีแหลงน้ํา           ๑,๘๔๙    ไร 
      - พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม      ๑,๕๑๕    ไร 
      - พ้ืนท่ีปาไม               ๒,๘๘๔    ไร  

พ้ืนท่ีทํานา ราษฎรจะอยูตลอดแนวของลุมน้ําคลองสารเพ็ชร และลุมน้ําจักราชท่ีไหลมาบรรจบกันในฤดูฝน    
      หลอเลี้ยงพ้ืนท่ี  ๗ ตําบลเนื้อท่ี ๙๕,๑๗๙ไร หรือ  ๑๕๓.๑๕ ตารางกิโลเมตร 
สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ  แบงเปน ๓ ฤดู                                                
     - ฤดูรอน ชวงระหวาง เดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน พฤษภาคม   อุณหภูมิสูงสุดในชวงเดือน เมษายน 
     - ฤดูฝน ชวงระยะเดือน พฤษภาคม  ในเดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม                    
    -  ฤดูหนาว  ชวงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ ในเดือนธันวาคม เปนชวงท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด 
ประชากร/การปกครอง 
     ดานการปกครอง   แบงเขตการปกครอง  ออกเปน  ๙  ตําบล  ๑๐๔  หมูบาน  ๒  เทศบาล  ๗  อบต. 
     ขอมูลประชากร   มีประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  ๖๐,๕๓๔  คน   
      อําเภอหนองบุญมากมี  ๙  ตําบล  ๑๐๔  หมูบาน  มีประชากรท้ังส้ินแยกเปน 
          ชาย – หญิง ดังนี ้
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จํานวน
หมูบาน 

ตําบล ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

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

๑๕ สารภ ี 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 ลุงเขวา ๑,331 ๒,๓05 ๒,๓97 ๔,702 

๙ หนองไมไผ ๑,269 ๒,๐44 ๒,๐50 ๔,๐94 

๙ บานใหม ๑,๔94 ๒,569 ๒,๕๕7 ๕,๑26 

รวม ๑๗,901 ๓๐,301 ๓๐,585 ๖๐,886 

 
โครงสรางพ้ืนฐานของอําเภอหนองบุญมาก 

การคมนาคมขนสง 
อําเภอหนองบุญมาก   ตั้งอยูติดกับทางหลวงแผนดินโชคชัย – เดชอุดม  ระหวางหลักกิโลเมตร  ท่ี ๒๒- 

๒๓ ซ่ึงเปนเสนทางสายสําคัญสายหนึ่งในการติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา และอําเภอใกลเคียงแตภายในอําเภอสวนใหญ
เปนลูกรัง  บางแหงไมสามารถใชในการสัญจรไดในหนาฝน 

-  สายท่ีใชสําหรับคมนาคมติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย คือสายโชคชัย – เดชอุดม 
-  สายท่ีใชสําหรับคมนาคมติดตอกับอําเภอเสิงสาง คือ สายหนองบุญมาก – หนองก่ี – เสิงสาง 
-   สายท่ีใชติดตอกับจักราช คือ สายลุงเขวา – จักราช 
-  สายท่ีใชติดตอกับอําเภอโชคชัย คือ สายโชคชัย – เดชอุดม  
-  สายท่ีใชติดตอกับอําเภอครบุรี คือ สาย ต.หนองบุนนาก – ต.สระวานพระยา    อ.ครบุรี 

การสาธารณูปโภค 
        มีการประปาระดับอําเภอและตําบล/หมูบาน   ดังนี้ 

        - ประปาหมูบานจํานวน  ๗๔ แหง มี แหลงน้ํากิน – น้ําใช ประเภทอ่ืน 
         - บอบาดาล  ๘๕    แหง 
         - บอน้ําตื้น  ๑,๒๒๘    บอ 
         - ถังเก็บน้ํา  ๒๖๔    แหง                    
         - โองน้ําขนาดใหญ           ๑๖,๙๒๐   ใบ 
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 สวนราชการ 
      สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาคและสวนกลาง  ประกอบดวย.- 
     ๑. ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองบุญมาก                
                        ๒. สถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก 
     ๓. สํานักงานสัสดีอําเภอหนองบุญมาก                
                        ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองบุญมาก 
     ๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบุญมาก     
                        ๖. สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก 
     ๗. สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบุญมาก       
                        ๘. โรงพยาบาลหนองบุญมาก 
     ๙. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหนองบุญมาก 
              ๑๐. สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาอําเภอหนองบุญมาก    
                       ๑๑. สํานกังานท่ีดินอําเภอหนองบุญมาก 
              ๑๒. สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองบุญมาก 
                       ๑๓. ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา         
รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๒  แหง ไดแก 
                 ๑. ไปรษณียอําเภอหนองบุญมาก 
                 ๒. การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองบุญมาก 
ธนาคาร  จํานวน   ๓  แหง 

       ๑. ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาหนองบุญมาก 
      ๒. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาหนองบุญมาก 
      ๓. ธนาคารออมสิน สาขาหนองบุญมาก 

จํานวนกํานัน  ผูใหญบาน 
  กํานัน                     ๙      คน 
  ผูใหญบาน                         ๑๐๔    คน 
  สารวัตรกํานัน                                   ๑๘      คน  
  แพทยประจําตําบล                ๙      คน 
  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง                 ๒๐๘    คน 
  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบเรียบรอย ๑๑      คน 
6คําขวัญอําเภอหนองบุญมาก  
6 เฟองฟางาม น้ําผึ้งหวาน กลาวขานขนุนดี  คนมีคุณธรรม ศิลปกรรม  ปราสาทหิน 
วิสัยทัศนอําเภอหนองบุญมาก   

หนองบุญมากเมืองนาอยู  มุงสูเกษตรกรรมกาวหนา  รักษาสิ่งแวดลอม  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• พันธกิจ  
1) สงเสริมและพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
2) สงเสริมและพัฒนาเสนทางคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐาน  
3) สงเสริม พัฒนา และฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
4) สงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยความม่ันคง  
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• เปาประสงครวม  
1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
2) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเสนทางคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐาน  
3) เพ่ือสงเสริม พัฒนา และฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
4)  สงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยความม่ันคง 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร  
๑) ยุทธศาสตรท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตร 
๒) ยุทธศาสตรท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาระบบเสนทาง และโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓) ยุทธศาสตรท่ี  ๓  สงเสริม พัฒนา  และฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
    อยางสมดุลยั่งยืน 
๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

 

     
 

2.1  วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคต ิ 

ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

2.2  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

2.3  เปาประสงค 
(1)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

   (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

“หนองไมไผมุงสูการพัฒนาชุมชนใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน” 
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 (7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทําเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอยโอกาส 

  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบาน และชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช 
(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการ
รณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 

(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  
   (2)  ประชาชนในตําบลวังโพธิ์มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 
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 (6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 5% 
(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 9 หมูบาน 
(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 9 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 9 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  9  หมูบาน 
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 9 หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ัง  

6 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 9 หมูบาน 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 9 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 9 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบลและทีม

กูชีพกูภัยตําบล 6 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการ

รณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 9 หมูบาน 
(28)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 9 หมูบาน 

2.5  คาเปาหมาย 
(1) ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
(2) ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 
(3) ประชาชนมุคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
(4) ประชาชนมีสวนรวมกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสวนรวม 
(5) ประชาชนมีจิตสํา นึกใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
(6) ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  
(7) มีการบริหารอยางโปรงใส 
(8) ประชาชนไดใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา 
(9) การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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(10) การสรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางรายไดใหแกประชาชน 
(11) การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูและการทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(12)  การบริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(13)  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.6  กลยุทธ 
1.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จะดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ดานกายภาพ

และโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการตาง ๆ เพ่ือยกระดับความเปนอยูและอาํนวยความสะดวก
ใหประชาชน  ดังนี้ 
   1.1  ดําเนินการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบประปา 
   1.2  ดําเนินการกอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซอมแซม  ทางสัญจรทางบก  ประกอบดวย  
ถนนและผิวจราจรประเภทตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  รวมท้ังขยายโครงขายถนนให
เชื่อมโยงถึงกันระหวางหมูบานและระหวางตําบล 
   1.3   ขยายการบริการไฟฟาสาธารณะ  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  รวมถงึ
พัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการและบํารุงรักษาไฟฟาสองสวาง 
   1.4  ดําเนินการการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาอาคารและส่ิงกอสรางตาง ๆ  เชน  
ศาลาประชาคม  เสียงตามสาย  เปนตน 
  2.  นโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
   2.1  ดําเนินการการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 

2.2.  การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตรใหแกประชน 
  3.  นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน  เพ่ือใหชาวตําบลหนอง
ไมไผมีความสุขสมบูรณ โดยเนนการสรางรายได ลดรายจาย และขยายโอกาส ดังนี้ 

3.1  การแกไขปญหาความยากจนดานการเกษตร  พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  

3.2  การสงเสริมอาชีพแกประชาชน เชน ฝกอบรมอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม สงเสริม
สินคา OTOP สงเสริมกลุมอาชีพ สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยการ
สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมฝกอาชีพทุกหมูบานในตําบลหนองไมไผ 

3.3  การแกปญหาและสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสงเสริมกระบวนการการ
เรียนรูแกเกษตรกร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว0  
  4.  นโยบายดานการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
   4.1  การพัฒนาและสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม  โดยมุงวัตถุประสงคเพ่ือลดชองวาง
ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน  ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข  รวมท้ังรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยบูรณาการรวมกับชุมชนและสวน
ราชการทุกภาคสวน 
   4.2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตาง ๆ  รวมถึง
ใหความชวยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ 
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   4.3  การรักษาความสงบเรียบรอยและการแกไขปญหาสังคม  สนับสนุนการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในหมูบาน 
   4.4  การพัฒนาการเรียนรูดานสาธารณสุขขัน้พ้ืนฐาน  ในการเสริมสรางสุขภาพและการ
สงเสริมการมีสวนรวมดานสาธารณสุข 
   4.5  การควบคุมและปองกันโรค  เชน  ไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา  เปนตน 
  5.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5.1  0 ดานการศึกษา 0สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม)  อุปกรณการเรียนการ
สอน  และส่ือตางๆ ใหเพียงพออยางตอเนื่อง  ปรับปรุงพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น0 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
   5.2  ดานศาสนาและวัฒนธรรรม  เนนการมีสวนรวมของชุมชนและอยูบนพ้ืนฐานของ
ความตองการของทองถิ่นเปนหลัก 
   5.3  สงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  
  6.  นโยบายการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  มุงพัฒนา
ความรูความเขาใจของประชาชนใหมีสวนรวมในการเมืองระบอบประชาธิปไตย  รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผและการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
   6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   6.2  พัฒนาการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
   6.3  พัฒนาศักยภาพ  และสงเสริมความรูของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  และพนักงานสวนตําบล ใหมีความรูในระเบียบการปฏิบัติงานโดยพัฒนาดาน
คุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปดวย 
  7.  นโยบายดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   7.1  การบําบัดฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลสงเสริม 
สนับสนุนและสรางความรวมมือในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางเปน
ระบบโดยจัดหาถังขยะและปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลหนองไมไผ 
   7.2  ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักในเรื่องความสะอาด  และพัฒนาฟนฟู
และอนุรักษแหลงน้ํา   ลุมน้ําลําคลอง  และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐัท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (6)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (7)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

       การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองไมไผ     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสภานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

23จุดแข็ง (0 Strength )  
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับอาชีพเกษตรกรรม  เชน มันสําปะหลัง  ขาว เงาะ 
เรียน  ผลไมตาง ๆ  ฯลฯ 

2.  ประชาชนยึดม่ันในหลักคําสอนทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม   ซ่ึงการจัดกิจกรรมจะมี
ประชาชนเขารวมจํานวนมากและใหความสําคัญกับการจัดงานประเพณีของทองถ่ิน0  

3.  ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
4. โครงสรางท่ีกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทําใหการตัดสินใจของผูบริหาร

สนองความตองการของประชาชนไดตรงจุดประสงคมากข้ึน 
 5. คณะผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีความใกลชิดและเขาถึงประชาชนไดอยางเปน

กันเอง0  
6. ผูนําในตําบลมีความเขมแข็งประสานความรวมมือซ่ึงกันและกัน0   
7.  มีพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเพียงพอตอปริมาณงาน และเปนบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ 
23จุดออน (0 Weakness )  
1. มีงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการจํานวนจํากัดไมเพียงพอ 
2. การมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง การบริหารจัดการมีนอย0  
3. ประชาชนขาดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการประกอบอาชีพ0  
4. สาธารณูปการไมครอบคลุม ไมเพียงพอกับความตองการ0  
5. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารบานเมืองนอย0  

23โอกาส (0 Opportunity )  
1. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาในดานตาง ๆ0  
2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน0  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย0  
4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร0  
5. พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2547 ทําใหทองถ่ินไดรับการกระจาย

อํานาจมากข้ึน0  
6. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐไดรับ

การยอมรับมากข้ึน ทําใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด0ี  
7. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทําใหมีการกระจายความเจริญมาสูภูมิภาคและทองถ่ิน เกิดการ

เรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม นํามาใชในการพัฒนา 

3.  การวิเคราะหเพือ่พฒันาทองถ่ิน 
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23อุปสรรค (0 Threat )  
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมคงท่ี ข้ึนอยูกับกลไกราคา   
2. การจัดสรรงบประมาณของสวนกลางไมตรงกับความตองการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนาของ

ทองถ่ิน0  
3. ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร0  
4. ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม0  
5. ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

      องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผตําบลหนองบุญมาก  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการ
บริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาเอนกประสงค  จํานวน  ๖  แหง สนามบาสเกตบอล  ๑ แหง   สนามฟุตบอล  
๑ แหง  สนามตะกรอ จํานวน  ๓  แหง สนามเด็กเลน  ๑ แหง สนามกีฬาเทนนิส ๑ แหง  หอประชุมอเนกประสงค ๔ 
แหง ศูนยพัฒนาการเรียนรูองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ (ศ ูน ย อ อ ก ก ํา ล ัง ก า ย แ ล ะ ศ ูน ย ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ) จํานวน ๑  
แหง 

      มีประเพณีแหชางท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนของชุมชนและเปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลาย 

      มีวัด   4  แหง   สํานักสงฆ   ๑  แหง 
      องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีระบบเสียงไรสายประชาสัมพันธ  ใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
      ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
     มีการใหบริการดานการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพทไรสายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขาว ฯลฯ 
      มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดออน (W : Weakness) 
      คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
      ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

ขาดรายได 
      ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
      องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผเปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพลง  

เพราะตองนํามาจากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  ฯลฯ   
      ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ  เนื่องจาก

ตองสูบน้ําจากแมน้ําชี ซ่ึงตองเสียคาใชจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองบุญมาก 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
      ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
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      องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผตําบลหนองบุญมาก  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะดาน เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณ
จํากัด 

      ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
      แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกในการ

ติดตอ       ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

ตําบลหนองบุญมาก ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทํา

ใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
      ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
      มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผตําบลหนองบุญมาก องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเบื้องและองคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์ 
      ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผตําบลหนองบุญมาก  เปนองคการบริหาร

สวนตําบลหนองไมไผขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
      การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
      การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตอง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 

๑)  มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ีเปน
ถนน  รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไมเปนท่ีสาธารณะ  จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการ 
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บริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผจึงไม
สามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหา
ใหกับชุมชน  

๓)  การประปา  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีประปาแบบแตละ
หมูบานบริหารจัดการะบบประปาเอง  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่อง
น้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิต
ประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  ประปาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผยังไมสามารถท่ีจะ
ผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล
หนองไมไผยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ 
การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น  เชน  
โครงการกอสรางโรงสูบจายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดนําบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการ
ไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป   
     ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง 
ปญหาคือ มีจํานวน   ๑๑  ครัวเรือน  ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผก็จะดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบาง
ครัวเรือนท่ียังไมเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซ้ือน้ําท่ีบรรจุใน
ถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือนบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ําดื่มท่ียังไมสะอาดเทาท่ีควร  มีครัวเรือน  
จํานวน  ๔  ครัวเรือน  ในชุมชนท่ีไมมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือประชาสัมพันธใหมีการปดฝา
ภาชนะใหมิดชิดและมีท่ีกรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไวดื่ม    

(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  ๗๐ เชน 

มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ออย  ขาว  ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไม
มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายได และท่ีไมรายไดมี ๑๖ คน  ผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป  รอยละ  ๙๐  มีอาชีพ
และมีรายได  ถาเปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗  ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีอัตราท่ีตํ่ากวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอก
พ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผบางชุมชนสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีหางราน  รานคา  ทําใหมี
รายไดมากจากการคาขาย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายได
เฉลี่ยต่ํากวาคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอปรอยละ  ๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตร 
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ตํ่าคาครองชีพสูง  มีเงินแตซ้ือของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปนประจํา  บาง
พ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและ
สงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการ
รองเรียนมายังองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  การแกปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดลงพ้ืนท่ี
แกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน โดยการจางแรงงานในชุมชน 
ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร  
เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม   

 ดานแรงงาน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลัง

แรงงาน รอยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยู
อาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด 
- ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทานั้น  ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จาก
การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  
การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา 
    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายท่ีไปรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผให
ความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่ม 
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สุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไม
ไผคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา  ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน 
    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามี ๙  ครัวเรือน  ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทาง
แยก กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปน
เรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ี
สามารถดําเนินการได     
    ดานยาเสพติด  
    ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  จากการท่ีทาง
สถานีตํารวจภูธรหนองบุญมากไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับ
ความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การ
ณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  

รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็
ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปน
น้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ํา
ในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตร
ไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ี
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอน
หยอนใจของประชาชน  ฯลฯ  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดรับรางวัลสวนสาธารณะนารื่นรมย ระดับดี จาก
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖)  และรางวัลสวนสาธารณะหนองใหญ  ไดรับ
มาตรฐานระดับดีมากดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพโครงการสวนสาธารณะนารื่นรมย  วันท่ี  ๑๖  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
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(๕)  ดานการเมือง – การบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดจัดตั้งหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไม

ไผ  มีท้ังหมด 9 หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบาน ๙ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดีเชน  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ในป พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,441   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  2,834  คน  คิดเปนรอยละ  86.13  จํานวนผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  2,440  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  2,830  คน  
คิดเปนรอยละ  86.22  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะ
มีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  
เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองไมไผ  ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลให
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับประโยชน และมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผไดจัด 
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผนั้น  ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

(ตอ) ๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔) ประชาชนตองการเสนทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และองคการบริหารสวนตําบล
หนองไมไผไมสามารถ
ดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไมเปนท่ีสาธารณะ จะ
ดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปน
ท่ีสาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  ดร
คระบาด  โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชน เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



-  48  - 
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
ม่ังคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการกอสราง
อาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากน้ําฝน น้ําท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ประชาชนบรโิภคน้ํา
ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองไม
ไผ 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับารศึกษา
ท่ีสูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเลาเรียน 

 ๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

- ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา สาเสพ
ติด และทองกอนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 
๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
ม่ังคงแข็งแรง  

 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร 
- พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการกอสราง
อาคาร 

 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากน้ําฝน น้ําท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ประชาชนบรโิภคน้ํา
ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองไม
ไผ 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับารศึกษา
ท่ีสูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเลาเรียน 

 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

 
๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 
- ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา สาเสพ
ติด และทองกอนวัยอัน
สมควร     

 

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต 
๓๕ ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจาํป จํานวน  ๒๙๑ คน
   

 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผท่ี
อาย ุ๓๕  ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

 
๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

 
- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน 
- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได
เอง 

 
๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน 
- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

 
๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- รานคาแผลงลอย 
- รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซ้ือ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 
๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

 
- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการจาง
งานมากข้ึน 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอ
ป ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท   
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมี
รายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตราฐานรายได 

๗) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- มีแหลงทองเท่ียวในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผและ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนใหระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการรวมท้ังเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สวนราชการ 

- มีการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด  การให
ผูนํา อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิง 
แวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็มและน้ํา
ใตดินเปนน้ําเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและน้ําใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงน้ํา
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและน้ํา
เสียเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองไมไผ 

- ปญหาขยะและน้ําเสีย
ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและ
น้ําเสียเองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองไมไผ 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมถูกลืมและคงอยูสืบไป 

 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 
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-  52  - 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2. ดานการสราง
ความสามารถใน 
การแขงขัน 
3. ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส 
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

1. เสริมสรางระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน
เช่ือมโยงตอโครงขาย 
คมนาคมแหงอนาคต 
และเพ่ิมขีดวาม
สามารถการคา การ 
ลงทุนและเศรษฐกิจ 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

4. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาเมือง 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกจิ
และการแกไขปญหา
ความยากจน 

3. ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1. การเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

4. เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

2. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาเมือง 

3.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคมและ
สาธารณสขุ 

3. ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1. การเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

4. เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาเมือง 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองไมไผ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

   6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ     

3. ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

1. การเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

4. เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาเมือง 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง  
การบริหาร  และการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

1. ดานความมั่นคง 
6. ดานการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหารจดัการใน
ภาครัฐการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคณุภาพสูง 

5. ยุทธศาสตรดาน 
พัฒนาระบบการ 
บริหารจดัการภาครัฐ 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการทองเท่ียว
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

2. ยกระดับการทอง 
เท่ียวท่ีหลากหลาย 
เช่ือมตอภาคและ 
ภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป
สินคาและเกษตร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ 
5. ยกระดับบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดลอมใหเกิดสมดุล
และยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตรดาน 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชดําร ิ
3. ยุทธศาสตรดาน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 

(มี ๖ 
ยุทธศาสตร) 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๑ 
 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๒ 
 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๓ 
 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๔ 
 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร
ท่ี 1 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ 
ยุทธศาสตร) 

 

 
ยุทธสาตร
จังหวัด 

(มี 6 
ยุทธศาสตร) 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร
ท่ี 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 3 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 6 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 4 

 

 

 

  
 

 
ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ี ๖ 
 

 

 

   
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 
 

 

 

   
 

 

 

ยุทธศาสตร
ท่ี 9 

 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 8 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ 
 

 

ยุทธสาตร
จังหวัด 

(มี 6 
ยุทธศาสตร) 
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ยุทธศาสตร
ท่ี 10 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 
 

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
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ยุทธสาตรการ
พัฒนา อปท. 

(มี ๖ 
ยุทธศาสตร) 

 

 

ยุทธสาตรการ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี 5
ยุทธศาสตร) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ 
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
 

 

 

  
 

  
  

 

 

 

เปาประสงคท่ี ๑ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี ๒ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี ๓ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี ๔ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี ๕ 
 

 
 

  
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี ๖ 
 

 

 

เปาประสงคท่ี 7 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
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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



14

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



27

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- - -
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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
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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

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
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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



65

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 
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 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 
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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) 

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 
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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) 

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 

- 63  - 
 
 



 
 
 
 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 

- 64  - 
 
 



 
 
 
 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 

- 72 - 
 



 
 
 
 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 
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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) 

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 

-  78  - 
 



 
 
 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 

-  79  - 
 



 
 
 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 
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 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 
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 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 

-  120  - 
 



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 
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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 
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   (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 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสมีา 



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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