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"มุ่งมั�น แก้ไข เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนาคน พัฒนาหนองไผ่ล้อม"

599 หมู่ 7 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วิ สั ย ทั ศ น์  เ ท ศ บ า ล ตํา บ ล ห น อ ง ไ ผ่ ล้ อ ม
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บทนํา

          ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กําหนด
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น สภาท้องถิ�น และผูบ้รหิารท้องถิ�น เป�ดเผยขอ้มูลและรายงาน
ผลการดาํเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที�กฏหมายบญัญติั เพื�อเผย
แพรผ่ลการดาํเนนิงาน รวมไปถึงโครงการสาํคัญในรอบป�งบประมาณ ซึ�งถือเป�นหนึ�งกลไก
สรา้งความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจอันดใีหกั้บประชาชนที�มต่ีอองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

         ดงันั�นเพื�อใหเ้ป�นไปตามเจตนารมณแ์หง่รฐัธรรมนญู เทศบาลตําบลหนองไผล้่อม จงึ
จดัทําหนงัสอืรายงานประจาํป�งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมกีรอบเนื�อหาใหช้า่งตําบลหนองไผ่
ล้อมไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันา ซึ�งประกอบไปดว้ย วสิยัทัศนพ์นัธกิจ ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา โครงสรา้งการบรหิารงานของเทศบาล ทําเนยีบสว่นราชการ และกองงานต่างๆ
รวมถึงสภาเทศบาลตําบลหนองไผล้่อมดว้ย เพื�อใหป้ระชาชน สามารถเขา้ถึงหนว่ยงานที�
ต้องการจะติดต่อหรอืประสานงานไดส้ะดวกยิ�งขึ�น

        นอกจากนี� ภายในเล่มยงัมกีารรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบป� โดยแยกออกเป�นหมวด
หมูต่ามนโยบาย ๗ ดา้น ซึ�งประกอบไปดว้ย นโยบายดา้นการเมอืงและการบรหิาร, นโยบายดา้น
การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ,นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม,นโยบาย
ดา้นการสาธารณสขุ,นโยบายดา้นเศรษฐกิจ,นโยบายดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานนโยบาย
ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม



สารบญั 

สารจากนายกเทศมนตรี ๔

ประวติั ๕

ขอ้มูลทั�วไป ๖

อํานาจหน้าที� ๙

โครงสรา้งการบรหิาร ๑๐

สรุปผลการดําเนินงาน ๑๓

รายงานสถานะการทางการเงิน ๒๓

การพฒันาในด้านต่างๆ ๒๕

ประมวลภาพกิจกรรม ๓๕

แผนงาน/โครงการประจาํป�งบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๑



คณะผูจ้ดัทํารายงานกิจการประจาํป�งบประมาณ ๒๕๖๓
 

คณะที�ปรกึษากิตติมศักดิ�
    นายกิตติศักดิ� พลิาศเอมอร     ตําแหนง่    ปลัดเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ที� นายกเทศมนตรตํีาบลหนองไผล้่อม

 นางจติติมา ปางเศรณ ี             ตําแหนง่    รองปลัดเทศบาลตําบลหนองไผล้่อม
 คณะที�ปรกึษากิตติมศักดิ�

นางสาวปวรรตัน ์ไกรคุ้ม          ตําแหนง่      หวัหนา้สาํนกัปลัดเทศบาล
นางดาวรรณ ์ภเูหนิ                    ตําแหนง่      ผูอํ้านวยการกองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม
นางสาวจริาวรรณ ชาญยุทธ   ตําแหนง่      ผูอํ้านวยการกองคลัง
นายวลัลภ ฉันงูเหลือม              ตําแหนง่      ผูอํ้านวยการกองชา่ง 

นายนรินัดิ� เนตรภักด ี                ตําแหนง่     ผูอํ้านวยการสถานศึกษาโรงเรยีนโยธนินกุลู 

นางสาววธิาธรณ ์ทิศกลาง       ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายอํานวยการ
นางสจุติรา หลอมประโคน        ตําแหนง่     หวัฝ�ายปกครอง
นายเกรยีงยุทธ พรานสุร          ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายแบบแผนและก่อสรา้ง
นางสาวกทลี ป�จจยัเจรญิ         ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายบรกิารสาธารณสขุ
นางพรพมิล โพธจิกัร ์                ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป    

นายธนวตัร นรินัตสขุ                 ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายพฒันาชุมชน
นางสาวลาภิกา มหาดลิก           ตําแหนง่     หวัหนา้ฝ�ายสงัคมสงเคราะห์

กองบรรณาธกิาร
นางจนัทนทิ์มา ป�ยะกลุ                ตําแหนง่     นกัประชาสมัพนัธช์าํนาญการ
นางวรวรรณ แท็กซ ์                    ตําแหนง่     นกัประชาสมัพนัธช์าํนาญการ

ภาพขา่ว
นางสาวชนกิานต์ ป�อมกฤษณ์

เผยเเพรโ่ดย
เทศบาลตําบลหนองไผล้่อม อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
เลขที� ๕๙๙หมูที่� ๗  ตําบลหนองไผล้่อม อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



 

 

 

รายงานกจิการประจําปี  ๒๕๖๓  เทศบาลตําบลหนองไผ่ลอ้มฉบบันี้  จดัทําขึน้
เพือ่เผยแพรผ่ลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองไผ่ลอ้ม  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  โดยมุ่งเน้นใหป้ระชาชนไดร้บัรูข่้าวสารของทางราชการ  ตาม
พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  อกีท ัง้ยงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา
มส่ีวนรว่ม  และตรวจสอบการบรหิารงานของเทศบาลตําบลหนองไผ่ลอ้มในหลาย
ช่องทาง  โดยการพฒันาในดา้นต่าง  ๆ  จะสําเร็จลุล่วงมิไดเ้ลยหากขาดความ
รว่มมอืรว่มใจจากหวัหน้าส่วนราชการ  พนกังานเจา้หน้าที ่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุก
ภาคส่วน  ในฐานะปลดัเทศบาล  ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรตํีาบลหนองไผ่ลอ้ม
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพีน่้องประชาชน  ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืรว่มใจ
การพฒันาเทศบาลตําบลหนองไผ่ลอ้ม  ใหม้คีวามทนัสมยัสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

 

นายกติตศิกัดิ ์ พลิาศเอมอร 

ปลดัเทศบาล  ปฏบิตัหิน้าที ่
นายกเทศมนตรนี้องไผ่ลอ้ม 

สารจากนายกเทศมนตรตีาํบลหนองไผล่อ้ม 
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ต าบลหนองไผ่ลอ้ม เป็นต าบลเกา่แก ่แต่เดมิชาวบา้นอพยพมาตัง้บา้นเรอืนบรเิวณหนองน ้ากวา้งมกีอไผ่
ขึน้ลอ้มรอบ จงึเป็นทีม่าของชือ่เรยีกว่า "บา้นหนองไผ่ลอ้ม" โดยบรเิวณดงักล่าวมหีนองน ้าซ ึง่ชาวบา้นไดอ้าศยั
หนองน ้าดงักล่าวในการอุปโภคบรโิภค  ต่อมากองทพัไดเ้ขา้มาก่อตัง้อยู่ในบรเิวณบา้นหนองไผ่ลอ้มและไดอ้าศยั
แหล่งน ้าดงักล่าวในการอุปโภค และเป็นแหล่งน ้าดบิเพือ่ผลติเป็นน ้าบรโิภค อกีทัง้น าไปใชใ้นกจิการภายในกองทพั
และครอบครวัพลเรอืนเร ือ่ยมา ประกอบกบัแหล่งน ้าดงักล่าวอุดมไปดว้ย สตัวน์ ้าและพืชน ้า  จงึมีประชาชนอพยพ
เขา้มาตัง้ถิน่ฐานโดยรอบแหล่งน ้าแห่งนี ้โดยบางส่วนยงัชพีโดยการจบัสตัวน์ ้า และพืชน ้า เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน
และน าออกขายในตวัอ าเภอเพื่อสรา้งรายไดใ้ชจ้่ายในครวัเรอืน  ต่อมาปรมิาณครวัเรอืนขยายตวัเพิ่มมากขึน้  
แหล่งน ้าที่เปรยีบเสมือนเสน้เลือดใหญ่หล่อเลีย้งชวีิตชาวบา้นทีอ่ยู่อาศยัโดยรอบมีปรมิาณไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการบรโิภคและบรโิภคของประชาชนตลอดจนครวัเรอืนทีอ่าศยัภายในกองทพั จงึมีการขดุลอกแหล่งน ้าใหม้ี
ขนาดใหญ่ใหส้ามารถกกัเก็บน ้าไดเ้พิม่ขึน้  โดยการน าของคุณ “ตาหลัว่”ซึง่เป็นอดตีขา้ราชการในกองทพัภาค
ที ่2 เป็นผูร้เิร ิม่และแนะน าใหม้ีการพฒันาแหล่งน ้าใหม้ีปรมิาณเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนทีอ่ยู่อาศยั
โดยรอบ  เมือ่ “ตาหลัว่” ถงึแกก่รรม จงึไดม้กีารตัง้ช ือ่แหล่งน ้าแห่งนีเ้พือ่เป็นทีร่  าลกึแก่คนรุน่หลงัว่า  “บุ่งตาหลัว่”  
น่ันเอง(เช ือ่กนัว่าการใชค้ าว่า “บุ่ง” อาจแทนขนาดของ “บงึ” แต่ไม่ใหญ่เท่า “อ่าง”) 
 

 

 

 
   เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม ไดร้บัการยกฐานะจากองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองไผ่ลอ้ม  เป็นเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย  
เมือ่วนัที ่ ๒๐  สงิหาคม  ๒๕๔๗ 
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วสิยัทศัน ์
 วสิยัทศันเ์ทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มก าหนดไวว้่า  “มุ่งมั่น  แกไ้ข  เขา้ใจ  เขา้ถงึ  พฒันาคน  พฒันา
หนองไผ่ลอ้ม”  เป็นการก าหนดทศิทางและแนวทางการพฒันาในอนาคต  โดยมีการวางกลยุทธท์ีเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความสามารถของเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ทีจ่ะผลกัดนัใหม้กีารพฒันา
ไปสู่จดุหมายอย่างต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป 

 

พนัธกจิการพฒันา 
๑. พฒันาคนใหม้คีุณภาพ คุณธรรม น าความรูอ้ย่างเทา่ทนั มสุีขภาวะทีด่อียู่ในครอบครวัที ่

อบอุ่นชมุชนทีเ่ข็มแข็ง พึง่ตนเองได ้มคีวามมั่นคงในการด ารงชวีติอย่างมศีกัดิศ์รภีายใตดุ้ลยภาพของความ 

หลากหลายทางวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๒.  เสรมิสรา้งเศรษฐกจิใหม้คีุณภาพ เสถยีรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ 

ชมุชนใหส้ามารถแข็งขนัได ้มีภูมิคุม้กนัความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้ม บนพืน้ฐานการ
บรกิารเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะดบัการออมทีพ่อเพยีง  

๓.  ด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ และสรา้งความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สรา้งความสมดุลระหว่างการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยนื เป็นธรรม และม ี

การสร า้งสรรคค์ุณค่ า  ส นับสนุนให ้ชุมชนมีองค ค์วามรู แ้ล ะสร า้ งภูมิคุ ้มกัน เพื่อ คุ ้มครองฐาน
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

๔.  พฒันาระบบบรหิารจดัการประเทศใหเ้กดิธรรมมาภบิาลภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยอนัมยอนัม ี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข มุ่งสรา้งกลไกกฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการกระจายผลประโยชนจ์ากการพฒันา  
สู่ทุกภาค ีควบคู่กบัการเสรมิสรา้งความโปรง่ใส สุจรติ ยุตธิรรม 

 

จุดมุ่งหมายของการพฒันา 
๑. ประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาชมุชน มคีวามสามคัค ีครอบครวัอบอุ่น  

ผูน้ าชมุชนมคีุณธรรมจรยิธรรมในการพฒันาชมุชนใหเ้ข็มแข็ง 
๒.ศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่อนัดงีาม ไดร้บัการอนุรกัษใ์หค้งอยู ่

เป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย 

๓. ชมุชนปลอดยาเสพตดิและไม่มปัีญหาอาชญากรรม 

๔. มรีะบบการสาธารณสุขทีค่รอบคลุมและทั่วถงึทัง้ชมุชน ประชาชนมสุีขภาพอนามยัที ่
สมบูรณ ์แข็งแรง ปราศจากโรคภยั และมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

๕. มรีะบบการศกึษา ระบบการเรยีนการสอน วสัดุอุปกรณก์ารเรยีน และเทคโนโลย ี

สารสนเทศทีท่นัสมยัและเพยีงพอ เด็กนักเรยีนไดร้บัการพฒันาทัง้ทางรา่งกายและสตปัิญญา 
๖. ประชาชนประกอบอาชพีและด ารงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๗. มกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกสบาย มนี ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคและท าการเกษตร 

ทีเ่พยีงพอ และมไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ ครอบคลุมทุกบา้น 

๘. ชมุชนมภีูมทิศันท์ีส่ะอาดสวยงาม มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู ่



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 

๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในเขตเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มใหม้คีวาม 

สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นอืน่ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นความสงบเรยีบรอ้ย และความสงบสุขของประชาชนและดา้นเศรษฐกจิ 

๒. เสรมิสรา้งความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจนโดยการ 
สรา้งความเข็มแข็งทางเศรษฐกจิในระดบับุคคล ครอบครวั ชมุชน ทอ้งถิน่ ใหม้คีวามสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกจิ มีความเชีย่วชาญและมีทกัษะในการพฒันาฝีมือแรงงานในการผลิตเพิ่มพูน
มูลคา่ของสนิคา้ และสามารถขยายการตลาดไปสู่ภูมภิาคและทั่วโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๓. สรา้งสงัคมใหม้คุีณภาพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่างมคีวามสุข  โดยเสรมิสรา้ง 
ทกัษะของคนภายในชมุชนทัง้ทางดา้นจติใจ ดา้นการศกึษา ดา้นสุขภาพอนามยัดา้นสวสัดกิารและ
สงัคม ดา้นกฬีา ใหม้คุีณภาพและพึง่พาตนเองได ้

๔. การอนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความ 

สมดุลอย่างย ัง่ยนื ฟ้ืนฟูพืน้ทีแ่ละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ไม่ใหถู้กบุกลุกท าลาย 
เพิม่พืน้ทีส่วนสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน และเพิม่พืน้ทีท่ีบ่รกิารน ้าชลประทานใหแ้ก่ภาคเกษตรกรรม
อย่างทั่วถงึ ตลอดจนการรกัษาคุณภาพแหล่งน ้า อากาศ และความดงัของเสยีงใหเ้ป็นไปมาตรฐาน
ก าหนด 

๕. การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี โดยการสนับสนุนประชาชน 

ทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการท างานของภาครฐัและใหบ้รรจุแนว
ทางการด าเนินงานของจงัหวดันคราชสีมา ประชาชนมีสิทธิไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัตาม
กฎหมายและรฐักบัประชาชนมีความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัน าไปสู่สงัคมทีด่ส่ีงผลต่อการอยู่ดมีสีุข ตาม
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

๖.  พฒันาการการท่องเทีย่ว โดยการส่งเสรมิสนับสนุนนโยบายการท่องเทีย่วให ้

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เป็นชดุเชือ่มต่อการคมนาคม
ทางบก เป็นเสน้ทางผ่านของนักท่องเทีย่วทางรถยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ มแีหล่งท่องเทีย่วทางอารยธรรม 
วฒันธรรมและธรรมชาตทิีห่ลากหลาย สามารถสรา้งเร ือ่งราวเชือ่มโยงเป็นต านานต่อเน่ืองในกลุ่ม
จงัหวดัและเชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบา้น โดยใหห้ยุดแวะพกัทีจ่งัหวดันครราชสมีา และใชท้รพัยากร
ดา้นการทอ่งเทีย่วอนัหลากหลายของจงัหวดัเป็นปัจจยัดงึดูดนักท่องเทีย่ว 
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สภาพทัว่ไป 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ตัง้อยู่บนถนนรมิบุ่ง  ต าบลหนองไผ่ลอ้ม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั
นครราชสมีา  อยู่ดา้นหนา้บุ่งตาหลัว่(ตอนล่าง)  แต่เดมิเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มตัง้อยู่บรเิวณถนนพบิุลยล์ะเอยีด  เป็นอาคาร
พาณิชย ์ ๓  ช ัน้  ตัง้อยู่ตรงขา้มโรงพยาบาลค่ายสุรนาร ี ต่อมาในวนัที ่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   ไดด้ าเนินการก่อสรา้ง
อาคารส านักงานหลงัใหม่  ด าเนินการแลว้เสรจ็ในวนัที ่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๐ และไดใ้ชเ้ป็นอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองไผ่ลอ้มจนถงึปัจจบุนั 

 
ลกัษณะทีต่ ัง้ 
 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มตัง้อยู่เลขที ่ ๕๙๙  หมู่ที ่ ๗  ต าบลหนองไผ่ลอ้ม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดั
นครราชสมีา  ห่างจากอ าเภอเมอืงนครราชสมีาประมาณ  ๒.๕  กโิลเมตร   
อาณาเขตตดิต่อ  ดงันี ้

ทศิเหนือ   ตดิต่อกบั เทศบาลนครนครราชสมีา 
ทศิตะวนัออก   ตดิต่อกบั เทศบาลนครนครราชสมีาและเทศบาลต าบลโพธิก์ลาง 
ทศิตะวนัตก   ตดิต่อกบั เทศบาลนครนครราชสมีาและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองจะบก 
ทศิใต ้   ตดิต่อกบั เทศบาลนครนครราชสมีาและเทศบาลต าบลโพธิก์ลาง 

 
เขตการปกครอง 
   เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มมีพืน้ทีร่บัผิดชอบทัง้หมดประมาณ  ๑๗.๘๙ ตารางกโิลเมตร หรอื ๑๑,๑๘๑ ไร ่  
คิดเป็นรอ้ยละ ๒.๓๕ ของเนื้อที่ทัง้อ าเภอเมืองนครราชสีมา มีชุมชนในเขตพืน้ที่รบัผิดชอบทัง้หมดจ านวน  ๒๘  ชุมชน  
ประกอบดว้ย 

๑.  ชมุชนบา้นบุ่ง  หมู่ที ่ ๑   ๒.    ชมุชนบา้นบุ่งตาหลัว่ หมู่ที ่ ๒ 
๓.    ชมุชนบา้นหนองนกยูง     หมู่ที ่ ๗  ๔.    ชมุชนชมุชนแดนนภา 
๕.    ชมุชนครองฟ้า     ๖.    ชมุชนพทิกัษเ์วหา 
๗.    ชมุชนอากาศโยธนิ    ๘.    ชมุชนสุรนารกีา้วหนา้ 
๙.    ชมุชนสุรนารกีา้วไกล    ๑๐.  ชมุชน  ช.พนั๓ 
๑๑.  ชมุชน  ม.พนั ๘     ๑๒.  ชมุชน  ร.๓  พนั  ๒ 
๑๓.  ชมุชน  มทบ.๒๑     ๑๔.  ชมุชน  ส.พนั  ๓ 
๑๕.  ชมุชน  ปตอ.พนั  ๒    ๑๖.   ชมุชน ป.พนั  ๑๐๓ 
๑๗.  ชมุชน  ศปภอ.ทบ ๒    ๑๘.   ชมุชนกองทพันอ้ยพฒันา 
๑๙.  ชมุชนแสดขาว     ๒๐.   ชมุชน  พนั ขส.๒๒ 
๒๑.  ชมุชน  พนั  สร.๒๒    ๒๒.   ชมุชน  สบร.๒๒ 
๒๓.  ชมุชน  พล.ร.๓ (ส่วนที ่ ๑)    ๒๔.   ชมุชน  ซบร.๒๒  (ส่วนที ่ ๑) 
๒๕.  ชมุชน  ซบร.๒๒ (ส่วนที ่ ๒)   ๒๖.    ชมุชน ส.พนั  ๒๒ 
๒๗.  ชมุชน  ป.พนั  ๓     ๒๘.    ชมุชนกองทพัภาคที ่ ๒ 

 
จ านวนประชากร 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มมปีระชากร แยกเป็น    
  ชาย      ๑๑,๑๓๕  คน  

หญงิ          ๔,๘๑๑ คน 
รวมจ านวนประชากรทัง้สิน้ทัง้สิน้           ๑๕,๙๔๖  คน 
รวมจ านวนครวัเรอืนทัง้สิน้   ๑๑,๒๒๘          ครวัเรอืน 
 
(ทีม่า : ขอ้มูลสถติเิพือ่การพฒันาเทศบาล ณ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓)  
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      อ านาจหน้าที ่
 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม มีอ านาจหนา้ที่ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒      
โดยก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องเทศบาลต าบลไว ้เป็น ๒ ส่วน ประกอบดว้ย มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ และอ านาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบการบรกิาร
สาธารณะ มาตรา ๑๖   ดงัต่อไปนี ้   

อ านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่
ของเทศบาลต าบลไว ้เป็น ๒ ส่วน ประกอบดว้ย มาตรา ๕๐ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมหีนา้ทีต่อ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี ้

๑.รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

๒.ใหม้แีละบ ารุงทางบกและทางน ้า 
๓.รกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 

๔.ป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

๕.ใหม้เีคร ือ่งใชใ้นการดบัเพลงิ 
๖.จดัการ ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษา ศาสนา และการฝึกอบรม ใหแ้ก ่ประชาชน รวมทัง้การจดัการหรอืสนับสนุนการดูแลและ

พฒันาเด็กเล็ก ” 
๗.ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูบ้รกิาร 
๘.บ ารุงศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

๙.หนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหนา้ทีข่องเทศบาล 

การปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีและให ้
ค านึงถงึการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับว่าดว้ยการน้ันและหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๕๑ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากจิการใดๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี ้

๑.  ใหม้นี ้าสะอาดหรอืการประปา 
๒.  ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์
๓.  ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม 

๔.  ใหม้สีุสานและฌาปนสถาน 

๕.  บ ารุงและส่งเสรมิการท ามาหากนิของราษฎร 
๖.  ใหม้แีละบ ารุงสถานทีท่ าการพทิกัษร์กัษาคนเจ็บไข ้

๗.  ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีืน่ 

๘.  ใหม้แีละบ ารุงทางระบายน ้า 
๙.  เทศพาณิชย ์

อ านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ มาตรา 16 ใหเ้ทศบาลมีอ านาจและหนา้ที ่ในการจดัระบบการ
บรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ดว้ยตนเองดงันี ้

๑.การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
๒.การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
๓.การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ 

๔.การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ๆ 
๕.การสาธารณูปการ 
๖.การส่งเสรมิ การฝึก และการประกอบอาชพี 

๗.การพาณิชย ์และการส่งเสรมิการลงทุน 

๘.การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
๙.การจดัการศกึษา 
๑๐.การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

๑๑.การบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

๑๒.การปรบัปรุงแหล่งชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั 

๑๓.การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

๑๔.การส่งเสรมิการกฬีา 
๑๕.การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

๑๖.ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่  

๑๗.การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
๑๘.การก าจดัมูลฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้าเสยี 

๑๙.การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 

๒๐.การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

๒๑.การควบคุมการเลีย้งสตัว ์
๒๒.การจดัใหม้แีละควบคุมการฆ่าสตัว ์
๒๓.การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยัโรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ๆ 
๒๔.การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๒๕.การผงัเมอืง 
๒๖.การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
๒๗.การดูแลรกัษาทีส่าธารณะ 
๒๘.การควบคุมอาคาร 
๒๙.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

๓๐.การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๓๑.กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

  
 

๙ 



 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง) 

 
รองปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท้องถ่ิน (ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับต้น) 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท่ัวไป 

(ระดับกลาง) 

งานธุรการ 
๑. ฝ่ายอำนวยการ  

• งานการเจ้าหน้าที ่
• งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

• งานประชาสมัพันธ ์

 

๒.  ฝ่ายปกครอง 
• งานนิตกิาร 
• งานทะเบียนและบัตร 

 

๓.  งานป้องกันและรักษาความสงบ 

• งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

กองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
(ระดับกลาง) 

งานธุรการ 
๑. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

• งานสังคมสงเคราะห์ 

• งานสวัสดกิารเด็กและเยาวชน 

• งานกจิการสตรแีละคนชรา 
  

๒.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

• งานพัฒนาชุมชน 

• งานชุมชนเมอืง 
• งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

 

กองการศึกษา 

นักบริหารการศึกษา 
(ระดับกลาง) 

งานธุรการ 
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา 

 

๒.  ฝ่ายการส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

• งานส่งเสริมประเพณแีละ
วัฒนธรรม 

• งานการเจ้าหน้าที ่
• ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

• โรงเรียนโยธินนกุูล 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง 

(ระดับกลาง) 

งานธุรการ 
๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 

• งานการเงนิและบญัช ี

• งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 

(ระดับกลาง) 

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

• งานสุขาภิบาลอนามยัและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

๒.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

• งานวางแผนสาธารณสขุ 

• งานรกัษาความสะอาด 

• งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

๓.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

• งานธุรการ 

 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง   

(ระดับกลาง) 

งานธุรการ 
๑. ฝ่ายการโยธา 

• งานสาธารณูปโภค 

• งานจัดการสถานที่ และ      
การไฟฟ้าสาธารณะ 

 

 ๒.  ฝ่ายแบบแผนและการก่อสร้าง 
• งานผังเมอืง 
• งานวิศวกรรม 

 

๑๐ 



 

 

 

หวัหน้าสว่นราชการ 

๑๑ 



 

 

 

 

หวัหน้าส่วนราชการ ๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 
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๑๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 



 

๒๒ 



รายงานรายรบัจรงิ 
ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

เดอืนตุลาคม  ๒๕๖๒ - เดอืนกนัยายน  ๒๕๖๓ 

 

    

รายการ ประมาณการ รบัจรงิ รบัจรงิเกนิประมาณ
การ 

หมวดภาษีอากร    

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๗๓๓.๖๙ -๓๕๔,๒๖๖.๓๑ 

ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๕,๐๐๐.๐๐ 

ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๐.๐๐ 

ภาษีป้าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๖,๑๔๘.๐๐ ๓๖,๑๔๘.๐๐ 

รวมหมวดภาษีอาการ ๔๙๐,๑๐๐.๐๐ ๑๖๖,๘๘๑.๖๙ -๓๒๓,๒๑๘.๓๑ 

หมวดค่าธรรมเนียม (ค่าปรบั ใบอนุญาต)    

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ๑,๐๐๐.๐๐ ๘๔๓.๙๐ -๑๕๖.๑๐ 

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนัน ๘,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๔๘๐.๐๐ ๑๙,๔๘๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร ๑,๐๐๐.๐๐ ๖๗๒.๕๐ -๓๒๗.๕๐ 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๑๘๐.๐๐ ๑๒๐,๑๘๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสะสม
อาหาร 

๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมเปิด  โปรย ตดิตัง้แผ่นประกาศหรอืแผ่นปลวิเพือ่การโฆษณา ๕๐๐.๐๐ ๓๐.๐๐ -๔๗๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัราษฎร ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๖๐๐.๐๐ -๒,๓๔๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย ์ ๑,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ -๕๒๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามนัเชือ้เพลงิ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐ ๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมอืน่  ๆ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๑,๐๐๐ 

ค่าปรบัการผดิสญัญา ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๒,๙๓๐.๐๐ ๖๒,๙๓๐.๐๐ 

ค่าปรบัอืน่  ๆ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๑,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกูิลหรอืมูลฝอย ๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ๕,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในครวัเรอืน  
หรอืพืน้ทีใ่ด  ซ ึง่มพีืน้ทีเ่กนิ  ๒๐๐ ตารางเมตร 

๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ -๙๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ๑,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ -๔๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง ๕๐๐.๐๐ ๓๐.๐๐ -๔๗๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาตอืน่  ๆ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต ๓๙๓,๔๐๐.๐๐ ๕๙๒,๑๐๖.๔๐ ๑๙๘,๗๐๖.๔๐ 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ    

ดอกเบีย้ ๑,๑๐๗,๐๐๐ ๑,๘๖๗,๒๔๔.๘๕ ๗๖๐,๒๔๔.๘๕ 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ ๑,๑๐๗,๐๐๐ ๑,๘๖๗,๒๔๔.๘๕ ๗๖๐,๒๔๔.๘๕ 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    

เงนิชว่ยเหลอืจากสถานธนานุบาล ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๙,๒๗๖.๐๖ -๖๙๐,๗๒๓.๙๔ 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๙,๒๗๖.๐๖ -๖๙๐,๗๒๓.๙๔ 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็    

เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๐ -๒.๙๙๙.๖๐ 

ค่าขายแบบแปลน ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๕,๐๐๐.๐๐ 

ค่ารบัรองส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๕๐ -๔๗.๕๐ 

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่  ๆ   ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ -๙๙๐.๐๐ 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่  ๆ ๙,๑๐๐.๐๐ ๖๒.๙๐ -๙,๐๓๗.๑๐ 

หมวดรายไดจ้ากทุน    

ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ -๕๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวดภาษีจดัสรร    

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๑๖,๗๙๔.๑๕ ๑๑๖,๗๙๔.๑๕ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ ๔๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๙๙๗,๐๗๘.๙๑ -๑๐๒,๙๒๑,๐๙๙ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๙๙,๖๒๙.๖๕ -๑,๓๐๐,๓๗๐.๓๕ 

ภาษีธรุกจิเฉพาะ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๘,๔๐๙.๒๓ ๑๘,๔๐๙.๒๓ 

ภาษีสรรพสามติ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐,๖๙๒.๙๒ -๔๑๙,๓๐๗.๐๘ 

ภาษีการพนัน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๔,๑๑๙.๓๘ -๙๕,๘๘๐.๖๒ 

ค่าภาคหลวงแร ่ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๖,๔๐๖.๔๑ ๕๖,๔๐๖.๔๑ 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๖๘๕.๕๑ ๑๒,๖๘๖.๕๑ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๘๕๐.๐๐ ๓๘๐,๘๕๐.๐๐ 

รวมหมวดภาษีจดัสรร ๖๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๓๖๖,๖๖๗.๑๖ -๑,๓๓๓,๓๓๒.๘๔ 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    

เงนิอุดหนุนทั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิ 

ถ่ายโอนเลอืกท า 
๖๐,๓๗๔,๐๓๔.๐๐ ๕๖,๙๗๗,๓๙๓.๐๐ -๓,๓๙๖,๖๔๑.๐๐ 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป ๖๐,๓๗๔,๐๓๔.๐๐ ๕๖,๙๗๗,๓๙๓.๐๐ -๓,๓๙๖,๖๔๑.๐๐ 

รวมทัง้หมด ๑๒๙,๑๗๓,๖๓๔.๐๐ ๑๒๔,๓๒๙,๖๓๒.๐๖ -๔,๘๔๔,๐๐๑.๙๔ 

    

    

๒๓ 



 

 

 

 

    

    

    

    

    

       

    

    

       

    

    

    

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจรงิ 
+ 

- 

รอ้ยละของ
ประมาณการ 

งบกลาง ๑๑,๒๕๓,๑๘๐.๐๐ ๘,๓๖๐,๗๓๐.๔๐ -๒,๙๔๖,๔๔๙.๖๐ ๗๓.๘๐ 

เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๔๖,๐๐๐.๐๐ -๑๒๖,๐๐๐.๐๐ ๙๕.๙๐ 

เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า 

๕๔,๓๘๒,๐๒๐.๐๐ ๔๙,๓๔๙,๔๗๗.๐๗ -๕,๐๓๒,๕๔๒.๙๓ ๙๐.๗๕ 

ค่าตอบแทน ๕,๓๐๕,๙๐๘.๐๐ ๔,๘๗๒,๑๑๖.๗๙ -๔๓๓,๗๙๑.๒๑ ๙๑.๘๒ 

ค่าใชส้อย ๒๓,๙๓๙,๓๙๒.๐๐ ๑๙,๑๔๙,๐๖๔.๔๑ -๔,๗๙๐,๓๒๗.๕๙ ๘๐.๐๐ 

ค่าวสัด ุ ๙,๖๒๗,๔๗๔.๐๐ ๖,๖๐๓,๔๕๗.๔๓ -๓,๐๒๔,๐๑๖.๕๗ ๖๘.๕๙ 

ค่าสาธารณูปโภค ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๕,๒๘๖.๕๕ -๑,๐๐๔,๗๑๓.๕๗ ๖๘.๘๙ 

ค่าครุภณัฑ ์ ๓,๐๙๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ -๔๖,๓๐๐.๐๐ ๙๘.๕๐ 

ค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ๑๑,๘๗๓,๓๖๐.๐๐ ๑๑,๗๔๘,๕๖๐.๐๐ -๑๒๔,๘๐๐.๐๐ ๙๘.๙๕ 

รายจ่ายอืน่ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๕,๐๐๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 

เงนิอดุหนุน ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๕๖๕,๖๐๐.๐๐ -๖๒๖,๔๐๐.๐๐ ๔๗.๔๕ 

รวม ๑๒๖,๙๙๓,๖๓๔.๐๐ ๑๐๘,๘๘๗,๒๙๒.๖๕ -๑๘,๑๖๐,๓๔๑.๓๕ ๘๕.๗๔ 

งบกลาง  ๕,๕๙๕,๒๕๖.๙๕   

ค่าตอบแทน  ๓๖๓,๘๕๐.๐๐   

ค่าครุภณัฑ ์  ๗๕,๖๔๕.๐๐   

รวม  ๕,๗๒๖,๑๐๗.๒๐   

รายงานรายจ่ายจรงิ 
ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

เดอืนตุลาคม  ๒๕๖๒ - เดอืนกนัยายน  ๒๕๖๓ 

 

รายจา่ยจากเงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกจิ 

๒๔ 



 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้

 

เบกิจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลอื 

๑ โครงการปรบัปรุงระบบควบคุมไฟสญัญาณจราจรบรเิวณแยก 
PX  และบรเิวณแยกกรมปืนใหญ่   ค่ายสุรนาร ี

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการกอ่สรา้งราวเหล็กลกูฟูกกนัตกถนนบรเิวณสามแยก
สนามเด็กเล่นคุณหญงิประภาศร ี

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

๓ โครงการตดิตัง้สญัญาณไฟกระพรบิระบบโซล่าเซลบรเิวณ
ทางออกโรงพยาบาลค่ายสุรนารปีระตู ๑  และบรเิวณแยก
ทางเขา้ประตูค่ายสุรนารฝ่ัีงบุง่ตาหลัว่(กองบญัชาการชอ่ง  ๒) 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ โครงการปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณป์ระกอบศาลา
เฉลมิพระเกยีรตริชักาลที ่ ๙ (ศาลาแดง) หมู่ที ่ ๗ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการปรบัปรุงระบบหอกระจายข่าวพรอ้มอุปกรณส์ว่นควบ
บา้นบุ่งตาหลัว่  หมู่ที ่ ๒   

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๑๐๐.๐๐ ๔๓,๙๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้

 

เบกิจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลอื 

๑ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐.๐๐ ๘,๙๐๐.๐๐ 

๒ โครงการส่งเสรมิและเพิม่ทกัษะอาชพีของครวัเรอืน
และกลุ่มอาชพี 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๓๗๔.๐๐ ๔๔,๖๒๖.๐๐ 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดป้รบัปรุงพฒันา ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเชือ่มโยงเป็นระบบเพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ  ด าเนินการก่อสรา้งซอ่มแซม บ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า พรอ้มทัง้จดัใหม้ีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มใหม้คีวามสะดวกสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง

มมีาตรฐาน โดยยดึประโยชนส์ูงสุดอยู่ทีป่ระชาชนเป็นหลกัระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดสีามารถสนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นอืน่ ๆได ้

อีกดว้ย โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มไดด้ าเนินโครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานจ านวน                

๕  โครงการดงันี ้

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดใ้หค้วามส าคญัในการสรา้งความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในระดบับุคคล ครอบครวั 

ชมุชน ทอ้งถิน่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาทกัษณะ  ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้ีความสามารถในการแข่งขนั

ทางเศรษฐกจิ มีความเชีย่วชาญและมีทกัษะในการพฒันาฝีมือแรงงานในการผลติเพิม่พูนมูลค่าของสนิคา้ และสามารถขยาย

การตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มไดด้ าเนิน

กจิกรรมโครงการเสรมิสรา้งความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน  จ านวน  ๒  โครงการดงันี ้

๒๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้

 

เบกิจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลอื 

๑ ค่าอาหารเสรมิ(นม) ๒,๑๖๑,๔๗๔.๐๐ ๑๙๕,๘๒๔๖.๖๔ ๒๐๓,๒๒๗.๓๖ 

๒ โครงการจดัการประชมุผูน้ าชมุชน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๕.๐๐ ๒๗,๗๗๕.๐๐ 

๓ โครงการใหค้วามรูแ้กผู่สู้งอายุต าบลหนองไผ่ลอ้ม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ ๒๑,๙๐๐.๐๐ 

๔ โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนชมุชน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐.๐๐ 

๕ โครงการฝึกอบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้ละทศันศกึษาดูงานแกบุ่คลากร ผูน้ า
ชมุชนต าบลหนองไผ่ลอ้ม 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๙๐.๐๐ ๑๕๐,๙๑๐.๐๐ 

๖ โครงการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิและการแข่งขนักฬีาประชาชน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๔๒๐.๐๐ ๒๗,๕๘๐.๐๐ 

๗ โครงการรณรงคส์รา้งความปลอดภยัในการขบัขีย่วดยานในเขตชมุชน
และสถานศกึษา 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๘๘๒.๐๐ ๑๑๘.๐๐ 

๘ โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัสาธารณภยัและอพยพประชาชนในชมุชน
และสถานศกึษา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๖๒๐.๐๐ ๑,๓๘๐.๐๐ 

๙ โครงการลดอุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลต่าง  ๆ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการอาหารปลอดภยั ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๒๐.๐๐ ๓๖,๙๘๐.๐๐ 

๑๑ โครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๗๕.๐๐ ๔๔,๗๒๕.๐๐ 

๑๒ โครงการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์พลเอกหญงิ พลเรอืเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จ
พระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณว์ลยัลกัษณอ์คัรราชกุมาร ีกรมพระศร ี
สวางควฒัน วรขดัดยิราชนาร ี

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๓๕๐.๐๐ ๕๙,๖๕๐.๐๐ 

๑๔ โครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร  ี

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๒๕.๐๐ ๙,๘๗๕.๐๐ 

๑๕ โครงการจดักจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัยาเสพตดิ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๘๕๐.๐๐ ๔,๑๕๐.๐๐ 

๑๖ โครงการจดักจิกรรมวนัส าคญัของชาต ิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๘๙๑.๐๐ ๒๔,๑๐๙.๐๐ 

๑๗ โครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา พชัร
สุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ ๓  มถิุนายน 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๓๕๖.๐๐ ๔๐,๖๔๔.๐๐ 

๑๘ โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั  ๒๘  กรกฎาคม 

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๔๔๖.๐๐ ๓,๕๕๔.๐๐ 

๑๙ โครงการวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  และวนัแม่แห่งชาต ิ ๑๒  
สงิหาคม 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๔๓๖.๐๐ ๑๙,๕๖๔.๐๐ 

๒๐ โครงการจดังานวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาตแิละวนั
พ่อแห่งชาต ิ ๕  ธนัวาคม 

๑๐๐,๐๐.๐๐ ๖๘,๘๒๓.๐๐ ๓๑,๑๗๗.๐๐ 

๒๑ โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๕๔๕.๐๐ ๔๕๕.๐๐ 

๒๒ โครงการจดังานวนัลอยกระทง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๒๕๓.๐๐ ๗๔๗.๐๐ 

๒๓ โครงการเสรมิสรา้งเอกลกัษณศ์ลิปะและวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๗๕๕.๐๐ ๓๖,๒๕๕.๐๐ 

๒๔ โครงการสปัดาหส์่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัมาฆบูชา ๙,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๓๔.๐๘ ๓,๙๖๕.๒๐ 

๒๕ โครงการสปัดาหส์่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษา 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๐๓.๓๕ ๑๕,๔๙๖.๖๕ 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดใ้หค้วามส าคญัในการเสรมิสรา้งทกัษะของประชาชนภายในชมุชนทัง้ทางดา้นจติใจ 

ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นสวสัดิการและสงัคม ตลอดจนดา้นกฬีา ใหม้ีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้ ผ่าน

กจิกรรมโครงการจ านวน ๒๕  โครงการดงันี ้

๒๖ 



 

 

 

 

 

ล าดบั
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้

 

เบกิจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลอื 

๑ โครงการจดัการคุณภาพน ้าอุปโภคและบรโิภค ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ 

๒ โครงการจดัการน ้าเสยี ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๓๖๕.๐๐ ๑,๒๖๓๕.๐๐ 

๓ โครงการจดัการขยะมูลฝอย ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๓๘๕.๐๐ ๘๙,๖๑๕.๐๐ 

๔ โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๕๐.๐๐ ๔๕,๘๕๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้

 

เบกิจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลอื 

๑ โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๕๐.๐๐ ๔๕,๓๕๐.๐๐ 

๒ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๘.๐๐ ๒๒,๙๙๒.๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู ้ พฒันาทกัษะและ
ประสทิธภิาพคณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจา้ง  พนักงานจา้ง 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๔๗๕.๐๐ ๒๘๘,๕๒๕.๐๐ 

๔ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและพฒันาคุณภาพชวีติ
คณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง  
พนักงานจา้ง 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๘๗๕.๐๐ ๙,๑๒๕.๐๐ 

๕ โครงการจดัประชมุทบทวนการจดัท ายุทธศาสตรพ์ฒันา
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐ 

๖ ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ ๔,๘๐๐.๐๐ ๒๓๐.๐๐ ๔,๕๗๐.๐๐ 

๗ โครงการวนัเทศบาลและวนัทอ้งถิน่ไทย ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๕๐.๐๐ ๗,๕๕๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดใ้หค้วามส าคญักบัการฟ้ืนฟูพืน้ทีแ่ละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ไม่ให ้

ถูกบุกลุกท าลาย เพิ่มพืน้ทีส่วนสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน และเพิ่มพืน้ทีท่ีบ่รกิารน ้าชลประทานใหแ้ก่ภาคเกษตรกรรมอย่าง

ทั่วถงึ ตลอดจนการรกัษาคุณภาพแหล่งน ้า อากาศ และความดงัของเสยีงใหเ้ป็นไปมาตรฐานก าหนดผ่านกจิกรรมโครงการ

จ านวน  ๔  โครงการดงันี ้

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดส้นับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันา และตรวจสอบการท างาน

ของภาครฐัและใหบ้รรจุแนวทางการด าเนินงานของจงัหวดันคราชสีมา ประชาชนมีสิทธไิดร้บัการปฏิบตัิทีเ่ท่าเทียมกนัตาม

กฎหมายและรฐักบัประชาชนมีความสมัพนัธท์ีด่ีต่อกนัน าไปสู่สงัคมที่ดีส่งผลต่อการอยู่ดีมีสุข ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

ราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ ี โดยมีการโครงการเพือ่ส่งเสรมิการบรหิารราชการตามหลกัการ

บรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี จ านวน  ๗  โครงการดงันี ้  

๒๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัโครงการเศรษฐกจิพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้ ในวนัองัคารที ่ ๑๘  

สงิหาคม  ๒๕๖๓  ณ  โครงการอนุรกัษพ์นัธพ์ชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สนองพระราชด าร ิสาธติเกษตรกรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  ต าบลหนองระเวยีง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีาโดยวตัถุประสงคฯ์ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน

ไดรู้ถ้งึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิตน  เพือ่การด ารงอยู่ เป็นชมุชนเขม้แข็งและมีความสามารถ

พึ่งตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนดว้ยการส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็งอย่างมีเสถียรภาพ โดยการน้อมน าปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน ทัง้นี ้เพื่อใหช้มุชนพออยู่พอกนิ อยู่ดีกนิดี และมั่งมี  ศรสีุข 

ตามศกัยภาพของชมุชน 

 

๒๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัโครงการส่งเสรมิและเพิ่มทกัษะอาชพีของครวัเรอืนและกลุ่มอาชพี  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  ในวนัจนัทรท์ี่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  ศูนยส์าธิตเกษตรกรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  มณฑลทหารบกที ่ ๒๑ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา  โดยวตัถุประสงคฯ์ เพือ่

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการท าเกษตรกรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  และเกดิการ

รวมกลุ่มในชมุชน  เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ ์ ตลอดจนน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมและเยีย่มชมสถานที่

จรงิถ่ายทอดสู่ชมุชนอนัจะเป็นการยกระดบัพฒันาคุณภาพชวีิตอีกทัง้สามารถน าไปต่อยอดสรา้งรายไดใ้หค้รอบครวัและ

ชมุชน อย่างยั่งยนืต่อไป  

 

๒๙ 



การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรของประเทศไทย ท าใหป้ระชากรในวยัผูสู้งอายุเพิ่มขึน้ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและ

สงัคม มีผลใหล้กัษณะครอบครวัไทยเปลี่ยนจากครอบครวัขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครวัเดี่ยว (Nuclear Family) ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สมาชกิในครอบครวัลดลง จ านวนผูท้ีจ่ะท าหนา้ทีดู่แลผูสู้งอายุในครอบครวัลดลง มีเวลาใหผู้สู้งอายุลดลง ขาดการใหค้วามรกัและความอบอุ่น ผูสู้งอายุ

จงึถูกทอดทิง้ใหอ้ยู่โดดเดีย่ว ด าเนินชวีติเพยีงล าพงั จากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหผู้สู้งอายุตอ้งเผชญิกบัปัญหาในการปรบัตวัเพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัสงัคมในปัจจบุนั ทัง้ในดา้นความคดิ ความเขา้ใจ และค่านิยมต่าง ๆ  ซึง่กอ่ใหผู้สู้งอายุเกดิความนอ้ยใจ ความเครยีด ความคบัขอ้งใจ แยกตวัออกจาก

สงัคม ขาดสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั ทอ้แทแ้ละเบือ่หน่ายในชวีติ ประกอบกบัวยัสูงอายุเป็นวยัทีต่อ้งเผชญิกบัรูปแบบการด าเนินชวีติแบบใหม่ 

ตอ้งออกจากงาน มีรายไดล้ดลง ภาวะสุขภาพเสือ่มลง มีโรคทางกายเพิ่มมากขึน้ มีสารชวีเคมีและฮอรโ์มนลดลง การสูญเสยี   สิง่ส าคญัของชวีติ เชน่ 

การสูญเสยีคู่ชวีติเพราะตายจาก การสูญเสยีบุตรเพราะแยกไปมีครอบครวั   การสูญเสยีต าแห่งหนา้ทีก่ารงาน การสูญเสยีสถานภาพหรอืบทบาททาง

สงัคม ตลอดจนการสูญเสยีการเป็นทีพ่ึ่งของครอบครวั สิง่เหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อจติใจของผูสู้งอายุและหากผูสู้งอายุไม่ไดร้บัการ

ดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกลช้ดิดว้ยแลว้ จะยิง่ท าใหผู้สู้งอายุวา้เหว่    มภีาวะซมึเศรา้และความรูส้กึคุณค่าในตนเองลดลงจนเกดิความรูส้กึสิน้หวงั แยกตวั

ออกจากสงัคม    เป็นผลใหเ้กดิความผดิปกตทิางจติใจทีรุ่นแรงและอาจเป็นอนัตรายต่อชวีติได ้ 

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  จงึไดจ้ดัท าโครงการใหค้วามรูแ้ก่ผูสู้งอายุต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  ในวนัจนัทรท์ี ่ 

๑๑  กนัยายน  ๒๕๖๓  ณ  ศูนยอ์นามยัที่  ๙  จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสรมิสุขภาพรา่งกาย จิตใจ และสงัคม ใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 

เพือ่ใหผู้สู้งอายุสามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างมคีุณภาพและภาคภูมใิจต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัท าโครงการ

อาหารเสรมิ(นม)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ขึน้  โดยมี

ว ัตถุประสงคเ์พื่อ จ ัดอาหารเสรมิ(นม)  ที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการและถูกสุขอนามยัใหแ้ก่นักเรยีนในโรงเรยีนและ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  

ใหไ้ดร้บัอาหารเสรมิ(นม)ที่มีคุณค่า  สะอาดและปลอดภยั

เพื่อส่งเสรมิพฒันาการของนักเรยีนใหเ้จรญิเติบโตสมวยั  

อีกทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึง่กระทรวงมหาดไทยไดร้บัการถ่าย

โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ค่ า อ า ห า ร เ ส ร ิ ม ( น ม ) จ า ก

กระทรวงศกึษาธกิาร  ตัง้แต่ปีงบประมาณ  ๒๕๔๔    

 

๓๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัท าแผนชมุชน  เป็นการสนองนโยบายของรฐับาลในการพฒันา

ประเทศเพือ่สรา้งความสมดุลของการพฒันาอนัเป็นการเสรมิสรา้งใหส้งัคมไทยอยู่

ดี  มีสุข  อย่างยั่งยืน  กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารท างานดว้ย

การส่งเสรมิสนับสนุ่นใหทุ้กหมู่บา้น  ชมุชน  มีการจดัท าแผนชมุชนใหค้รบทุก

หมู่บา้น  เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชุมชน  ตลอดจนเพื่อเป็นการ

วางรากฐานแนวทางการพฒันาภายใตก้ระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่  และ

แผนพฒันาจงัหวดั   โดยบูรณาการการท างานรว่มกนั  ทัง้หน่วยงานในภูมิภาค  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  องคก์รภาคประชาชน  และภาคส่วนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยมีกระบวนการท างานที่ต่อเน่ือง  เพื่อลดปัญหาความซ า้ซอ้น ก่อใหเ้กดิการ

ท างานที่เกือ้หนุนรว่มกนัโดยยึดพืน้ที่เป็นตวัตัง้  ประชาชนเป็นศูนยก์ลางการ

ด าเนินงาน  ดว้ยการส่งเสรมิบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นองคก์ร

อ านวยการบูรณาการในระดบัต าบลและประเทศ  “แผนชมุชน”  เป็นเคร ือ่งมือใน

การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน  รวมถงึเป็นรากฐานการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อให ้

เกดิประโยชนส์ูงสุดอยู่ทีป่ระชาชนเป็นหลกั 

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  จงึไดจ้ดัท าโครงการประชาคมเพื่อจดัท า

แผนชมุชน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนใหช้มุชนเกดิการจดัการในการพฒันาทอ้งถิน่อย่างยั่งยนืต่อไป 

 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เป็นหวัใจส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงองคก์ร

ดัง น้ันเพื่อก่อใหก้ารพัฒนาความรู  ้  ก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์  และ

ประสบการณ ์ เพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลศิในการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี  

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  จึงไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมสมัมนาให ้

ความรูแ้ละทศันศกึษาดูงานแกบุ่คคลากร  ผูน้ าชมุชนต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสมีา   โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์

ตลอดจนพฒันาเพิ่มพูนความรู ้ เพื่อน ามาปรบัใชใ้ชใ้นการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิ

ประสทิธผิลมุ่งผลสมัฤทธิส์ู่ความเป็นเลศิในทุกดา้น 
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เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มีหนา้ทีใ่นการส่งเสรมิงานดา้นการกฬีาและนันทนาการ จงึไดจ้ดัโครงการ

แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและการแข่งขนักีฬาประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  ระหว่างวนัที่  31 สิงหาคม-3 กนัยายน 2563                  

ณ  สนามแข่งขนัฟุตซอล  ชมุชนทหาร ป.พนั.๓   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนทุกเพศทุกวยัไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชนโ์ดยการเล่นกฬีา 

ออกก าลงักาย ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพพลานามยัใหส้มบูรณแ์ข็งแรง มคีุณภาพชวีติทีด่ ีไม่ไปมั่วสุมกบั อบายมุขและสิง่เสพตดิ ตลอดจนเป็นการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ขีองประชาชนในพืน้ทีใ่หเ้ป็นไปตามนโยบาย ของรฐับาลในการพฒันาคน และสงัคมทีม่คีุณภาพ   

ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาอุบตัภิยัและสาธารณภยัทีค่่อนขา้งจะรุนแรง และหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุบตัภิยัทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรอื

เกดิจากการกระท าของมนุษยเ์ชน่ อุบตัภิยัทีเ่กดิจากการคมนาคม รถไฟตกราง การขนส่งเคมี และวตัถุมีพิษ กา๊ซระเบดิ ไฟไหม ้ตกึถล่ม การระเบดิ

ของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึง่ภยัต่างๆ เหล่านีไ้ดก้ลายเป็นปัญหาส าคญัทีนั่บวนัจะทวคีวามรุนแรงและมแีนวโนม้ทีจ่ะทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ทุกปี 

กอ่ใหเ้กดิความสูญเสยีทัง้ในดา้นชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน เศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม   ไดต้ระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของชวีิตความปลอดภยัของประชาชนตลอดจนพนักงานในสถาน

ประกอบการและเยาวชน   ประกอบกบัอาคารบา้นเรอืนในเขตเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มซึง่เป็นชมุชนเมอืงดงัน้ันอาคารบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยัจงึมคีวาม

หนาแน่น หลายแห่งยงัเป็นอาคารไมซ้ึง่ก่อสรา้งมานานหลายสิบปีอาจเป็นเชือ้เพลิงซึง่เป็นเหตุทีง่่ายต่อการเกดิเพลงิไหมไ้ดทุ้กเวลา อนัจะน ามาซึง่

ความสูญเสยีอย่างรา้ยแรงดงัน้ัน ดงัน้ันงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม   จงึจดัโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัสาธารณ

ภยัและอพยพประชาชนในชมุชนและสถานศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   ขึน้ ณ โรงเรยีนทหารอากาศบ ารุง  กองบนิ 1 ต าบลหนองไผ่ลอ้ม 

อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชมุชนตลอดจนเยาวชนในสถานศกึษาไดร้บั

ความรูใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละประเภทอย่างต่อเน่ือง เพือ่รกัษาชวีติและทรพัยส์นิ และสามารถรบัมอืกบัเหตุการณภ์ยัพิบตัทิีอ่าจจะ

เกดิขึน้ไดอ้ย่างปลอดภยั 
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เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัท าโครงการลดอุบตัิเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง  ๆ   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  

โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

ตลอดจนเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนใหเ้ป็นรากฐาน

ของสงัคมไทย เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

ที่สญัจร   รวมถึงการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนทราบถึงบทบาท

หนา้ทีข่องตนเองในการเขา้มามีส่วนรณรงคล์ดอุบตัเิหตุทางถนน โดย

ปฏบิตัติามกฏจราจรไม่ใหเ้ป็นตน้เหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ  ตลอดจน

กระตุน้จติส านึกความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนอย่างระมดัระวงั ใน

การลดความสูญเสยีจากอุบตัเิหตุทางถนนลงใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

ตามแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ ในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิไดมุ้่งเนน้การสรา้งสุขภาพ ดงัน้ัน  จึงมีการ

ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่ ง เน้น

ปัจจยัพืน้ฐาน ๔ ประการไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพจิต การออกก าลงักาย การ

อนามยัและสิง่แวดลอ้ม และอาหารสะอาดปลอดภยั ซึง่จะน าไปสู่สุขภาวะที่

ด ีอาหารนับว่าเป็นสิง่ทีส่่งผลต่อสุขภาพของประชาชนการจดัการอาหารที่

ด ี นอกจากจะค านึงถงึรสชาตแิละยงัตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัในอาหาร

เป็นส าคญั  ดงัน้ัน จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ป้ระกอบการรา้นอาหารและ

แผงลอยจ าหน่ายอาหารรวมถึง อสม. ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจอย่าง

ถูกตอ้งเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทุกขั้นตอนและตระหนักถึง

ความส าคญัในการประกอบการอาหารทีส่ะอาด และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการสุขาภบิาลดา้น

อาหารใหถู้กตอ้งไดม้าตรฐานจึงไดจ้ ัดท าโครงการอาหารปลอดภัย 

ประจ าปี  ๒๕๖๓  ขึน้ เพื่อไม่ใหป้ระชาชนและผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคอาหารที่

สะอาด  ปลอดภยัตามหลกัสุขาภบิาลอาหารต่อไป 

ปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคเอดส ์ยงัคงเป็นปัญหาที่ส าคญั 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยงั ขาดภูมิคุม้กนั และทกัษะในการ

ด าเนินชวีิตภายใตส้ภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคมในยุค

ปัจจุบนัมาตรการทีจ่ะหยุดยัง้การแพรร่ะบาดของโรคเอดสใ์นกลุ่มเยาวชน

ไดอ้ย่างแทจ้รงิคอืการสรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชน โดยการสรา้ง

ความรู  ้ความเขา้ใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธท์ี่ เ ป็น

พฤตกิรรมเสีย่ง   เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัท าโครงการควบคุม

ป้องกนัโรคเอดส ์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีความรูค้วามเขา้ใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดสต์ลอดจนการสรา้งค่านิยมในการมี

เพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมต่อไป 

๓๓ 



 

โรคไขเ้ลือดออก เป็นโรคติดต่อที่ เป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งมี

แนวโนม้การระบาดในชว่งฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรทีป่่วยดว้ย

โรคไขเ้ลือดออกมากที่สุดไดแ้ก่ กลุ่มเด็กวยัเรยีนที่มีอายุตัง้แต่ ๕-๙ ปี 

รองลงมาคอื เด็กกอ่นวยัเรยีนและเด็กโตตามล าดบั การด าเนินงานควบคุม

และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็และเกดิประสิทธภิาพ

น้ันจ าเป็นตอ้งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการก าจัด

ยุงลายที่เป็นพาหะน าโรค ตอ้งมีการสรา้งการมีส่วนร่วมพรอ้มกบัการ

ควบคุมโรคทีม่ีประสทิธภิาพและรณรงคใ์หช้มุชนตระหนักถงึความส าคญั

ของปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกแลว้มารว่มมือกนัในการควบคุมป้องกนัโรคที่

ยั่งยนื  เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มจงึไดจ้ดัท าโครงการควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้เพื่อใหป้ระชาชนในพืน้ที่

ต าบลหนองไผ่ลอ้มไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออกในระดบัครวัเรอืนอย่างยั่งยนืต่อไป 

ดว้ยศาสตราจารย ์พลเอกหญงิ พลเรอืเอกหญงิ พลอากาศเอก

หญงิ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณว์ลยัลกัษณอ์คัรราชกุมาร ี

กรมพระศรสีวางควฒัน วรขดัดิยราชนาร ี ทรงมีวิสยัทศันท์ี่จะก าจดัโรค

พิษสุนัขบา้ใหห้มดไปจากประเทศไทยและมีเป้าประสงคท์ี่จะไม่ใหค้นและ

สตัวเ์สยีชวีติดว้ยโรคพิษสุนัขบา้อย่างยั่งยนืเพราะโรคพิษสุนัขบา้เป็นโรค

ตดิเชือ้ของระบบประสาทส่วนกลางทีม่ีอนัตรายรา้ยแรงถงึชวีติ พบการเกดิ

โรคในสตัวเ์ลอืดอุ่นทุกชนิดทัง้สตัวเ์ลีย้ง และสตัวป่์า ซึง่สามารถตดิต่อมาสู่

มนุษย ์ ในประเทศไทยมีพาหะน าโรคที่ส าคญัคือสุนัข รองลงมาคือแมว   

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มเป็นหน่วยงานหน่ึงในการส่งเสรมิการป้องกนั

โรคและระงบัโรคตดิต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการทีใ่กลช้ดิกบัประชาชน

มากที่สุด เพื่อใหก้ารป้องกนัการเกิดและการแพรโ่รคพิษสุนัขบา้ ทัง้ใน

สตัวแ์ละคนใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  จึง

จดัท าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ์พลเอกหญงิ พลเรอืเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ 

สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณว์ลยัลกัษณอ์คัรราชกุมาร ีกรม

พระศรสีวางควัฒน วรขัดดิยราชนาร ี ประจ าปี  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยมี

ว ัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งภูมิคุม้ก ันโรคใหแ้ก่สุนัขและแมวที่ไดร้บัว ัคซนี

ป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้  ส่งผลใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้  

และก าจดัโรคพษิสุนัขบา้ใหห้มดไปจากประเทศไทยในทีสุ่ด 

๓๔ 



เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มไดจ้ัด  โครงการวันเฉลิม        

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหา  

วชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หัว  ๒๘  กรกฎาคม  ประจ าปี  

๒๕๖๓  ขึน้  ณ โรงเรยีนโยธนินุกูล   โดยไดจ้ดัพิธถีวายราชสกัการะ   

ถวายความเคารพพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  

ถวายสตัยป์ฏญิาณเพื่อเป็นขา้ราชการที่ดแีละพลงัของแผ่นดิน   พิธี

ลงนามถวายพระพรชยัมงคล และรว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมีและ

เพลงสดุดีจอมราชาโดยพรอ้มเพียงกัน   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

๑๒  สงิหาคม   วนัส าคญัทีสุ่ดวนัหน่ึงของปวงชนชาว

ไทย ผูจ้งรกัภกัดตี่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และเทดิทูนไวเ้หนือ

เกลา้ฯเหนือชวีิต เพราะเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 

พระนางเจา้สิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง ผู ้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิไดแ้ก่

ประเทศชาต ิ ขณะเดยีวกนั นับตัง้แต่ปีพุทธศกัราช ๒๕๑๙ เป็น

ตน้มา รฐับาลไทยไดก้ าหนดใหว้นันีเ้ป็น “วนัแม่แห่งชาต”ิ ดว้ย 

เพือ่ใหป้ระชาชนทุกหมู่เหล่าร าลกึพระมหากรุณาธคิณุของ “แม่

แห่งแผ่นดนิ” และร าลกึถงึ “พระคุณ” ของ “แม่” ผูใ้หก้ าเนิดแก่

คนไทยทุกคนไปดว้ยพรอ้ม  ๆ  กนั  เทศบาลต าบลหนองไผล่อ้ม  

จงึไดจ้ดั  โครงการวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาสมเด็จพระนางเจา้

สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  และวนั

แม่แห่งชาติ  ๑๒  สิงหาคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  

ณ ศาลาเฉลมิพระเกยีรตริชักาลที ่๙ (บุ่งตาหลัว่ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



วนัที่ ๕ ธนัวาคม เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม ไดจ้ดั

โครงการจดังานวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

วนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ  ๕  ธนัวาคม ประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๓ โดยมีกจิกรรม เพือ่แสดงความจงรกัภคัดแีละนอ้มร าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ ดงันี้ พิธีวางพานพุ่มและถวายบงัคม 

กจิกรรมพิธมีอบโล่พ่อดีเด่น   กจิกรรมปลูกตน้รวงผึง้ จ านวน 

10 ตน้ พรอ้มชมนิทรรศการภาพวาด/การแสดงวาดภาพ จาก

นักเรยีนโรงเรยีนโยธินนกูล  โดยมีขา้ราชการและประชาชน 

เขา้รว่มกจิกรรมโดยพรอ้มเพรยีงกนั 

 

ตามทีร่ฐับาลก าหนดใหเ้ป็นวนัเด็กแห่งชาต ิตรงกบัวนัเสารท์ีส่อง

ของเดือนมกราคมของทุกปี  เพื่อใหต้ระหนักถึงความส าคญัของ  ”เด็ก”  

ซึง่ถือว่าเป็นทรพัยากรบุคคลที่ส าคญัยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นก าลงั

ส าคญัในการพฒันาชาตบิา้นเมอืงใหเ้จรญิกา้วหนา้และมั่นคงสบืไป  

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มตระหนักถงึความส าคญัของเด็กและ

เยาวชนจงึไดจ้ดัโครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  ขึน้ เมื่อ

วนัที ่๑๑มกราคม  ๒๕๖๓ ณ ณ อุทยานการเรยีนรู ้ศูนยก์ารศกึษากองทพั

ภาคที่ 2 (sr park) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็ก 

เยาวชน ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง  

ตลอดจนเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้สดงออก กลา้คิด กลา้ท า ในทาง

สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตาม

ความสามารถและความสนใจ   โดยมกีารจดัซุม้กจิกรรมใหเ้ด็ก  ๆ  ไดร้ว่ม

สนุกสนานมากมาย นอกจากนีย้งัไดร้บัความรว่มมอืจากนอ้งๆนักเรยีนของ

โรงเรยีนต่าง ๆภายในเขตเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มที่มารว่มสรา้งสสีนั 

โชวก์ารแสดงอย่างพรอ้มเพรยีงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖ 



 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มไดจ้ดัโครงการจดังานวนัลอยกระทง  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  ในวนัที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ ณ 

สนามหญา้หน้าบุ่งตาหลั่วตอนล่าง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรกัษแ์ละ

ส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีลอยกระทงทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมไทยใหค้ง

อยู่สบืไป  อกีทัง้ยงัเป็นการปลูกจติส านึกในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมให ้

ยืนยาวซึง่ภายในงานมีตลาดนัดคนเดิน   พิธขีอขมากรรมแห่งสายน ้าบุ่ง

ตาหลั่ว   การประกวดกระทงของนักเรยีนโรงเรยีนโยธินนุกูล    การ

ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ   การแสดงของนักเรยีนจากโรงเรยีนโยธนินุกูล  

วงดนตรโีฟลค์ซองจากเทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มและคณะครูโรงเรยีน

โยธนินุกูล  ซึง่มปีระชาชนใหค้วามสนใจรว่มกจิกรรรมประเพณีลอยกระทง

จ านวนมาก 

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม    ไดจ้ดัโครงการเสรมิสรา้ง

เอกลกัษณศ์ิลปะและวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ส่งเสรมิภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นและศิลปะพืน้บา้นของจังหวัดนครราชสีมา 

ตลอดจนเพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน คนรุน่ใหม่

ไดม้ีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองคนโคราช  เกดิสงัคม 

ภูมิ ปัญญาแห่งการเร ียนรู  ้ ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ          

อารยธรรมทอ้งถิน่ของจงัหวดันครราชสมีา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 



วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา

เน่ืองจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้รงแสดงอวาท

ปาติโมกขแ์ก่บรรดาพระอรหนัต ์จ านวน ๑,๒๕๐ รูป ตรงกบัวนั

เพ็ญเดอืน ๓ หรอืวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๓ โอวาทปาตโิมกขท์ีอ่งค ์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงแสดง ไดแ้กก่ารไม่ท าบาปทัง้ปวง 

การท าความดใีหถ้งึพรอ้ม และการท าจติใจใหบ้รสิุทธิ ์หลกัธรรม

ค าสอนดงักล่าวถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของพระพุทธสาสนาที่

พุทธศาสนิกชนควรจะไดร้ าลึกถึงพระคุณของพระองคด์ว้ยการ

สวดมนต ์รกัษาศีล และเจริญจิตภาวนา ในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนานี ้จงึเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชน

ชาวไทยจะไดศ้กึษาหลกัธรรมและปฏบิตักิจิกรรมถวายเป็นพุทธ

บูชา เพือ่ขดัเกลาจติใจเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม สามารถ

ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดต้ระหนักถงึความส าคญั

ในการเผยแพรห่ลกัธรรมทางศาสนาจงึไดจ้ดัท าโครงการสปัดาห ์

ส่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัมาฆบูชา  ประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๓  ขึน้  เพื่อด ารงพระพุทธศาสนาซึง่เป็นมรดก และสมบตัิ

อ ันล า้ค่ายิ่งของชนชาติไทย ไวเ้ป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจเป็น

รากฐานส าคญัทางวฒันธรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิดประเภทชมุชนทีผ่่านมา ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาทีป่ลายเหตุไดแ้ก ่การก่อสรา้งระบบ

รวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีรวม ซึง่ถงึแมว้่าชมุชนในเมืองส่วนใหญ่จะมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพน ้าใหด้ขีึน้จนอยู่ในระดบัที่

สามารถระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะแลว้ก็ตาม แต่ยงัมชีมุชนขนาดเล็กอกีเป็นจ านวนมากทีย่งัไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวม รวมถงึชมุชนที่

อยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี ซึง่การกอ่สรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเพือ่ใหส้ามารถจดัการน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดไดต้อ้งใชง้บประมาณ

ในการลงทุนสูง รวมทัง้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ท าใหย้งัมปีรมิาณน ้าเสยีจ านวนมากทีย่งัไม่ผ่านการบ าบดัถูกปล่อยลงสู่แม่น ้า 

เทศบาต าบลหนองไผ่ลอ้มจงึ  ไดจ้ดัท าโครงการจดัการน ้าเสีย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้   โดยมุ่งเนน้สนับสนุนการลด

มลพษิตัง้แต่ตน้ก าเนิดกอ่นปล่อยลงสู่แม่น ้า โดยการตดิตัง้ถงัดกัไขมนั หรอืระบบบ าบดัน ้าเสยีขนาดเล็กในบา้นเรอืนและอาคารประเภทต่างๆ 

รวมถงึการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีส าหรบัชมุชนขนาดเล็กทีอ่ยู่นอกเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารในพืน้ทีช่มุชนโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบบ าบดัน ้า

เสยีรวม ซึง่จะท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้า่ยในการลงทุนก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม และเป็นการแกไ้ขปัญหาทีต่น้เหตุทีเ่หมาะสมอกีทางหน่ึงที่

ชมุชนและประชาชนจะมโีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มมากยิง่ขึน้ 

๓๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบนัปัญหาขยะในชมุชน ไดท้วีความรุนแรงขึน้เป็น

ล าดบัเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของประชากร และพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เปลี่ยนไปจากเดิม ประชากรของประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า ๖๐ 

ลา้นคน สรา้งขยะวนัละประมาณ ๑๔.๔ ลา้นตนัต่อปีโดยที่เป็นขยะที่

เกดิขึน้จากชมุชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ ขยะมูลฝอย เป็นปัญหา ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม เช่น ปัญหากลิ่นเหม็น

ก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญ เกดิปัญหาน ้าเสยีเน่ืองจากการทิง้ขยะในแม่น ้า

ล าคลอง น ้าเสียจากกองขยะไหลปนเป้ือนไปสู่แหล่งน ้า และกองขยะ

เป็นแหล่งสะสมสิง่สกปรก ก่อใหเ้กดิทศันียภาพที่ไม่สวยงาม ขยะยงั 

เป็นแหล่งเพาะพนัธข์องสตัวน์ าโรค 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัท าโครงหารจดัการขยะ

มูลฝอย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยตระหนักดวี่าปัญหา

จากขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนและ

สิ่งแวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้ม เป็นเร ือ่งเร่งด่วนที่ทุกคนตอ้ง

รว่มมือรว่มใจกนัจดัการโดยการใหม้ีคดัแยกที่ถูกตอ้งและน าขยะมูล

ฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากที่สุด โดยเริม่จากระดบัครวัเรอืน

ขยายออกไปสู่ชมุชน โดยใชข้บวนการมีส่วนรว่มของชมุชนในการ

แกไ้ขปัญหาโดยเป็นขบวนการทีใ่หป้ระชาชนและผูท้ีม่ีส่วนเกีย่วขอ้ง

มารว่มวเิคราะหปั์ญหา แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการจดัการ

ขยะ และรว่มกนัหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยในต าบลหนอง

ไผ่ลอ้มอย่างมีระบบสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ ตลอดจนมีการรว่ม

ติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองตลอดไปสู่การ

พฒันาการจดัการขยะทีย่ ั่งยนื  โดยน าครวัเรอืนตน้แบบและครวัเรอืน

ขยายผล พรอ้มด ้วยอาจารยจ์ากคณะสาธารณสุขศาสตร  ์

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  ศกึษาดูงาน  ณ  ศูนยก์ารเรยีนรู ้

พลังงานทดแทนบา้นทบัไฮ   ต าบลแสงสว่าง   อ าเภอหนองแสง   

จงัหวดัอุดรธานี 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  ไดจ้ดัท าโครงการเสรมิสรา้ง

คุณธรรมจรยิธรรมและพฒันาคุณภาพชวีติคณะผูบ้รหิาร  สมาชกิ

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง  พนักงานจา้ง  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๓  ขึน้  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเพิ่มพูน

ความรูท้กัษะ วิสยัทศันใ์นการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  

อกีทัง้เรยีนรูร้ะเบยีบวธิกีารปฏิบตังิานตลอดจนเทคนิควธิกีารใหม่ๆ 

แนวคดิทฤษฎใีหม่ทีจ่ะสามารถน ามา ปรบัใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานใหบ้รกิารประชาชน ตามอ านาจหนา้ทีท่ีก่ฎหมาย

ก าหนดไว ้และสามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการใหแ้ก่ราษฎรใน

พืน้ทีน้ั่น โดยผูป้ฏบิตัริาชการมจีติส านึกทีด่ใีนการใหบ้รกิารเพือ่ให ้

การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล โดยยดึหลกัธรรมาภิ

บาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี เป็นหลกัส าคญัในการ

บรหิารและการปฏิบตัิงานจะตอ้งมีความสุจรติ โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งจติส านึกในการท างานและ

ความรบัผดิชอบต่อหนา้ทีข่องตนเอง เพือ่น าไปสู่การพฒันาองคก์ร

อย่างต่อเน่ือง เพือ่ประโยชนส์ุขของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 

๓๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทยเสนอก าหนดใหว้นัที ่๑๘ มนีาคมของทุก

ปี เ ป็นวันท ้องถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ที่ไดท้รงมีพระบรมราช

โองการใหย้กฐานะต าบลท่าฉลอมขึน้เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อ

วนัที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ เป็นจุดเร ิม่ตน้ของการปกครองส่วนทอ้งถิน่

คร ัง้แรกในประเทศไทยเพือ่เป็นการร าลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณแห่ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัและเพื่อใหส้าธารณชนได ้

เห็นความส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลหนองไผ่

ลอ้ม  จงึไดจ้ดัโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึน้ ในวนัที่ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม โดยเชญิชวนให ้

ขอเชญิ พนักงาน ลูกจา้งในสงักดั เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้มเขา้

รว่มกจิกรรมพรอ้มมอบอุปกรณท์ าความสะอาดใหแ้กส่ านัก/กอง ของ

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม  เพือ่จดักจิกรรม  ๕  ส.  ท าความสะอาด

อาคารส านักงานและบรเิวณโดยรอบเพื่อปรบัปรุงภูมิทศันบ์รเิวณ

อาคารส านักงานใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  สวยงาม  อกีทัง้เพือ่

เ ป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

(COVID-19)  ซึง่ไดร้บัความรว่มมือจากทุกภาคส่วนรว่มกิจกรรม

โดยพรอ้มเพยีงกนั  

๔๐ 



 

แผนงาน/โครงการ 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ล าดบั

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
โครงการจดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ ๓ มถิุนายน 
๑๐๐,๐๐๐  

๒ 

โครงการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชริาลงกรณ  พระวชริเกลา้เจา้อยู่หัว ๒๘ 

กรกฎาคม 

๑๐๐,๐๐๐  

๓ โครงการจดักจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัยาเสพตดิ ๒๐,๐๐๐  

๔ โครงการจดักจิกรรมวนัส าคญัของชาต ิ ๑๐๐,๐๐๐  

๕ 

โครงการจดังานวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน      

กาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และ วนัพ่อแห่งชาต ิ 

วนัชาต ิ ๕ ธนัวาคม 

๑๐๐,๐๐๐  

๖ 
โครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และ 

วนัแม่แห่งชาต ิ๑๒ สงิห าคม 
๑๐๐,๐๐๐  

๗ โครงการจดัประชมุทบทวนการจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐  

๘ โครงการปกป้องสถาบนัของชาต ิ ๓๐,๐๐๐  

๙ 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนคว่ามรู ้พฒันาทกัษะและประสิทธิภาพคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล 
๒๐๐,๐๐๐  

๑๐ โครงการวนัเทศบาลและวนัทอ้งถิน่ไทย ๑๐,๐๐๐  

๑๑ 
โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง พนักงานจา้ง 
๑๐,๐๐๐  

๑๒ 
โค ร งก า รอ นุ ร ักษ ์พันธุ ก ร รมพืชอัน เ น่ื อ ง มาจ ากพร ะ ร าชด า ริสม เ ด็ จ                         

พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
๒๐,๐๐๐  

๑๓ โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ ๕๐,๐๐๐  

๑๔ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ้ ๓๐,๐๐๐  

๑๕ 
โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัสาธารณภัยและอพยพประชาชนในชุมชนและ

สถานศกึษา 
๒๐,๐๐๐  

๑๖ 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า เทศบาลต าบล              

หนองไผ่ลอ้ม 
๑๕๐,๐๐๐  

๑๗ 
โครงการรณรงคส์รา้งความปลอดภยัในการขบัขีย่วดยานในเขตชมุชนและ

สถานศกึษา 
๓๐,๐๐๐  

๑๘ โครงการลดอุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลตา่ง ๆ ๓๐,๐๐๐  

๑๙ 
โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคส์ าหรบังานป้องกนั 

และบรรเทาส าธารณภยั 
๓๐๐,๐๐๐  

๔๑ 



 

ล าดบั

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๒๐ โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๑ โครงการประชมุผูป้กครองนักเรยีน ๕๐,๐๐๐  

๒๒ โครงการป้องกนัเด็กจมน ้า ๕๐,๐๐๐  

๒๓ โครงการยกระดบัผลสมฤัทธิท์างการเรยีน ๕๐,๐๐๐  

๒๔ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา ๑๓,๗๔๘,๔๐๐  

๒๕ โครงการอบรมและประชมุ/สมัมนาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๐๓,๐๐๐  

๒๖ โครงการปรบัปรุงถนนภายในโรงเรยีน ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๒๗ โครงการปรบัปรุงพืน้อาคารโดม ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๒๘ โครงการสรา้ง Cover Way ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๒๙ โครงการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก ๑๐๐,๐๐๐  

๓๐ โครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส ์ ๒๐,๐๐๐  

๓๑ โครงการจดัการขยะมูลฝอย ๑๕๐,๐๐๐  

๓๒ โครงการจดัการคุณภาพน ้าอุปโภคบรโิภค ๕๐,๐๐๐  

๓๓ โครงการจดัการน ้าเสยี ๒๐,๐๐๐  

๓๔ โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิ ๓๐,๐๐๐  

๓๕ 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ             

พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี      

สวางควฒันวรขตัตยิราชนาร ีประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๖ โครงการอาหารปลอดภยั ๓๐,๐๐๐  

๓๗ โครงการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิและการแข่งขนักฬีาประช าชน ๕๐,๐๐๐  

๓๘ โครงการจดัการประชมุผูน้ าชมุชน ๑๐,๐๐๐  

๓๙ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ๕๐,๐๐๐  

๔๐ 
โครงการฝึกอบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้ละทศันศกึษาดงูานแกบุ่คลากร ผูน้ าชมุชน

ต าบลหนองไผล่อ้ม 
๒๐๐,๐๐๐  

๔๑ โครงการส่งเสรมิ และเพิม่ทกัษะอาชพีของครวัเรอืน และกลุม่อาชพี ๖๐,๐๐๐  

๔๒ โครงการใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอายตุ าบลหนองไผล่อ้ม ๒๐,๐๐๐  

๔๓ โครงการจดังานวนัลอยกระทง ๓๐,๐๐๐  

๔๔ โครงการจดังานวนัสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายุ ๕๐,๐๐๐  

๔๕ โครงการสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมประจ าทอ้งถิน่ ๕๐,๐๐๐  

๔๖ โครงการสปัดาหส์่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัมาฆบูชา ๓๐,๐๐๐  

 

๔๒ 



 

ล าดบั

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๔๗ โครงการสปัดาหส์่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัวสิ าขบูชา ๓๐,๐๐๐  

๔๘ โครงการสปัดาหส์่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา ๓๐,๐๐๐  

๔๙ โครงการเสรมิสรา้งเอกลกัษณศ์ลิปะและวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ๕๐,๐๐๐  

๕๐ 
โครงการตดิตัง้เครือ่งออกก าลงัก าย บรเิวณสนามบาสเกตบอลชมุชนทหาร ป.พนั 

๑๐๓ 
๓๕๐,๐๐๐  

๕๑ 
โครงการก่อสรา้งสนามเซบคัตะกรอ้พรอ้มร ัว้ตาข่ายกัน้และอุปกรณป์ระจ าสนาม

และไฟฟ้าส่องสว่าง ชมุชนทหาร พนั ซบร.๒๒ 
๒๐๐,๐๐๐  

๕๒ โครงการกอ่สรา้งสนามฟุตซอลหญา้เทยีมพรอ้มหลงัคา ชมุชนทหาร ปตอ.พนั ๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐  

๕๓ โครงการกอ่สรา้งสนามฟุตซอลหญา้เทยีมพรอ้มหลงัคา ชมุชนทหาร ส.พนั ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐  

๕๔ 
โครงการกอ่สรา้งหลงัคาคลุมสนามฟุตซอลหญา้เทยีม แบบหลงัคาโคง้ไรโ้ครงสรา้ง

พรอ้มรางระบายน ้า ชมุชนทหาร ป.พนั ๑๐๓ 
๑,๐๐๐,๐๐๐  

๕๕ โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บรเิวณแยก (กรมปืน) ๑๐๐,๐๐๐  

๕๖ 
โครงการขยายไหล่ทางถนนทางเขา้ชมุชนทหารกองทพันอ้ยพฒันา ระหว่างเรอืน

แถวที ่๑ และ ๓ ชมุชนทหารกองทพันอ้ยพฒันา 
๗๐,๐๐๐  

๕๗ 
โครงการตดิตัง้เสาไฟฟ้าส่องสว่างระยะทางจากชอ่งประตูทางเขา้ชมุชนถงึทางไป

ชอ่งประตูทางออกไปถนนสบืศริ ิชมุชนทหารแสดขาว 
๕๐๐,๐๐๐  

๕๘ โครงการปรบัปรุงป้ายประชาสมัพนัธพ์รอ้มไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ม.๑ ม.๒ ม.๗ ๓๐๐,๐๐๐  

๕๙ 
โครงการปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณบ์รเิวณสนามกฬีาและสนามเด็กเล่น 

บรเิวณบา้นพกัหนา้ รพ.ค่ายสุรนาร ี
๕๐,๐๐๐  

๖๐ 
โครงการปรบัปรุงร ัว้ตาข่ายสนามบาสเกตบอล พรอ้มติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ชมุชนทหาร พนั สร. ๒๒ 
๒๐๐,๐๐๐  

๖๑ 
โครงการปรบัปรุงลู่วิ่งสวนพฤกษศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ร.9 (แยกกรมปืน)        

ค่ายสุรนาร ี
๑,๒๐๐,๐๐๐  

๖๒ โครงการไหล่ทางหนา้ตลาดชมุชนกองทพันอ้ย ชมุชนทหารกองทพันอ้ยพฒันา ๕๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



2020

ติด ต่อ ได้ ที�   เทศบาล ตําบลหนอง ไผ่ ล้ อม
ดู เ เ ลทุกข์ สุ ขของปร ะชาชน

T e l  :  0 4 4 - 9 3 4 0 3 6 - 7 F a x  :  0 4 4 0 - 9 3 4 0 3 8

นายกเทศมนตรตํีาบลหนองไผล้่อม110

สาํนักปลัดเทศบาล115

กองชา่ง116

ปลัดเทศบาล115

หวัหน้าสาํนักปลัดเทศบาล งานการเจา้หน้าที� งานธุระการ
งานทะเบยีนราษฎร์ 044-247667

กองสาธารณสขุและสิ�งเเวดล้อม
งานธุรการผูอํ้านวยการกองสาธาราณสขุและสิ�งเเวดล้อม108 109

กองการศึกษา
งานธุรการผูอํ้านวยการกองการศึกษา107 106

กองคลัง
งานธุรการผูอํ้านวยการกองคลัง103 102

กองสวสัดกิารสงัคม

งานธุรการผูอํ้านวยการกองสวสัดิการสงัคม104 105

โรงเรยีนโยธนินุกลู 044-242509

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผล้่อม 044-254818

สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลหนองไผล้่อม 044-934110


