-5ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
1. ประวัติขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลหนองไผ่จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไผ่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป
เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ด้วยพื้นที่ 46.88 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันได้ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ (ขนาดกลาง) โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 23 มกราคม 2551
นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด
แม้จะยังไม่มีสานักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้บ้านของอดีตเลขาสภาตาบลเป็นสานักงาน
ต่อมาขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาตาบล เป็นสานักงาน ซึ่งพนักงานส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางส่วนได้ช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสานักงาน และต่อมาคณะผู้บริหารได้เสนอสภาให้ปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเพื่อเป็นสานักงานที่ใช้เป็นสานักงานอยู่จนถึงปัจจุบัน และให้อาคารเดิมเป็นสถานที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และแบ่งส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2. สภาพทั่วไป
2.1 ที่ตั้งและขนาด
ตาบลหนองไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอเมืองชัยภูมิ ระยะทางห่างจากอาเภอเมืองชัยภูมิ
ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 15 กิโลเมตร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนกุดละลม – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 4 ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชั ย ภู มิ ต าบลหนองไผ่ อ ยู่ ใ นเขตการปกครองของอ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั ง หวั ดชั ย ภู มิ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
46.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,299.99 ไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 4.0 ของอาเภอเมืองชัยภูมิ และ
คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2.2 อาณาเขตติดต่อ
ตาบลหนองไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลกุดตุ้มและตาบลบุ่งคล้า
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลโนนสาราญและตาบลบ้านค่าย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลหนองนาแซง
2.3 เขตการปกครอง
ตาบลหนองไผ่ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านศรีษะกระบือ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไข่นุ่น
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแหน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 3 บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 5 บ้านดอนกู่
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแหน
หมู่ที่ 6 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสาทร
หมู่ที่ 7 บ้านโนนหญ้าคา
หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่
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-63. การเมือง/การปกครอง
3.1 ประชากร
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวนทั้งสิ้น
6,570 คน เป็นชาย 3,194 คน เป็นหญิง 3,376 คน จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,203 ครัวเรือน เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราส่วนตามความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 143 คน/ตาราง
กิโลเมตร
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนและประชากร
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หมู่บ้าน
บ้านศีรษะกระบือ
บ้านหนองแหน
บ้านกุดเชือก
บ้านหนองไผ่
บ้านดอนกู่
บ้านดอนหัน
บ้านโนนหญ้าคา
บ้านหนองไข่นุ่น
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านหนองสระ
บ้านโคกก่อง
บ้านหนองแหน
บ้านโนนสาทร
บ้านหนองไผ่
รวม

จานวนครัวเรือน
189
202
149
254
239
209
259
65
92
35
112
166
127
127
2,228

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
232
249
493
237
238
485
233
212
445
311
348
659
294
329
617
325
337
662
433
474
907
96
102
198
148
151
299
70
54
124
159
200
359
270
254
524
175
197
386
178
216
394
3,161 3,361 6,522

3.2 การเมือง (การเลือกตั้ง)
ตาบลหนองไผ่มีการเลือกตั้งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5,330 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 3,012 คน ร้อยละ 56.51
2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 จานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 5,216 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 3,891 คน ร้อยละ 74.60
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การคมนาคมการจราจร
การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ในปัจจุบันไม่สะดวกเท่าที่ควร
เนื่องจากสภาพถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอาเภอ 2 เส้นทาง คือ ถนน รพช. สายบ้านกุดละลม – บ้าน
หนองแหน ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสาย และถนน รพช. สายกุดตุ้ม – บ้านค่าย ผิวจราจรเป็น
/หลุมเป็นบ่อ...

7
หลุมเป็นบ่อมีลาดยางเป็นบางส่วน ถนนเชื่อมระหว่างตาบลมี 6 เส้นทาง คือ สายศีรษะกระบือ ,สายบุ่งคล้า ,สาย
หนองไผ่ , สายโนนสาราญ , สายกุดเชือก , สายสัมพันธ์
4.2 การประปา
ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วน
ภูมิภาค ซึ่งได้รับการก่อสร้างให้จากส่วนราชการต่างๆเช่น กรมอนามัย อบต.(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยแต่ละหมู่บ้านจะบริหารจัดการเอง ซึ่งมีระบบประปาหมู่บ้านทั้งสิ้นจานวน 5 แห่ง
และ ประปาส่วนภูมิภาค จานวน 2 แห่ง โดยมีที่ตั้ง ดังนี้
1. บ้านศีรษะกระบือ
2. บ้านหนองแหน
3. บ้านกุดเชือก
4. บ้านดอนกู่
5. บ้านดอนหัน
6. บ้านหนองไผ่ (ประปาส่วนภูมิภาค)
7. บ้านโนนหญ้าคา (ประปาส่วนภูมิภาค)
4.3 ไฟฟ้า
สาหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลรับผิดชอบ
ในการขยายเขตไฟฟ้าหรือซ่อมแซมโดยจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของราษฎรในแต่ละหมู่บ้านที่ต้องการ
- จานวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ประมาณ 2,203 หลังคาเรือน

- พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขต อบต.หนองไผ่ ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
4.4 การสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ได้รบั การให้บริการโทรศัพท์จากสานักงานโทรศัพท์จงั หวัดชัยภูมิ

- จานวนโทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)
502 เครื่อง
- จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
- เครื่อง
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
5,000 เครื่อง
การให้บริการไปรษณีย์โทรเลข ได้รับการให้บริการไปรษณีย์โทรเลขจากที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
บ้านค่าย ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
5. ด้านเศรษฐกิจ
5.1 การเกษตรกรรม
- การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ มีการเพาะปลูกพืชที่สาคัญ คือ การ
เพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าว
นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการทาสวน แต่ส่วนน้อย
- การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย เช่น โค
กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น
5.2 การพาณิชย์
5.2.1 ปั๊มน้ามันและแก๊ส
9
แห่ง
5.2.2 โรงสีข้าว
24 แห่ง
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-85.2.3 ร้านค้า
58 แห่ง
5.2.4 ร้านซ่อมยานยนต์
4
แห่ง
5.3 การท่องเที่ยว
ตาบลหนองไผ่ มีโบราณสถานปรางค์ดอนกู่ ซึ่งเป็นปรางค์กู่ขนาดเล็ก มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งอยู่
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองไผ่ ห่างจากที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ประมาณ 13 กิโลเมตร
5.4 แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่ของตาบลหนองไผ่จะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และมีการ
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่น การทางานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในจังหวัดชัยภูมิและ
ต่างจังหวัด อาทิ แรงงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งในจังหวัดอื่นๆและผู้
ที่ไปทางานต่างประเทศ
6. ด้านสังคม
6.1 การศึกษา
ตาบลหนองไผ่มีการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- การศึกษาในโรงเรียน มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
มีจานวน 5 แห่ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
มีจานวน 1 แห่ง
2) การศึกษานอกโรงเรียน ตาบลหนองไผ่มีการศึกษานอกโรงเรียนจานวนไม่มากเนื่องจากพื้นที่อยู่
ในเขตอาเภอเมือง การคมนาคมสะดวก ประชากรส่วนหนึ่งจะเข้ารับการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เช่น การใช้
บริการห้องสมุด การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ การศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชน ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
ตารางแสดงการศึกษานอกโรงเรียน
ประเภท
จานวน (แห่ง)
ผู้ใช้บริการ (คน)
ศูนย์การเรียนชุมชน
1
80
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
14
280
6.2 การศาสนา
ประชาชนในเขตตาบลหนองไผ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 10 แห่ง สาหรับความ
เชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดงานประเพณี ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมแต่ละหมู่บ้านดังนี้
ก. ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน ของทุกปีจะจัดรดน้าดาหัว , การแข่งขันกีฬา
สากล , จัดผ้าป่าสามัคคี
ข. ประเพณีเข้าพรรษาประมาณเดือนกันยายนจะถวายเทียนพรรษาและการแข่งขันประกวดสวด
มนต์ทานองสรภัญญะพื้นบ้านและแข่งขันโคมไฟเข้าห่วง
ค. ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 จะจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนาง
นพมาศ
ง. ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี จะจัดงานทาบุญตักบาตรร่วมกัน
/6.3 การสาธารณสุข...
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6.3 การสาธารณสุข
ประชากรส่วนใหญ่จะไปใช้บริการจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ทั้งของรัฐและ
เอกชนในเขตเทศบาลเมือง ในพื้นที่ตาบลหนองไผ่ มีศูนย์บริการสาธารณสุขจานวน 1 แห่ง และคลินิกเอกชน 2
แห่ง
สาเหตุการป่วย – ตาย ที่สาคัญ
ในปี พ.ศ. 2560 ตาบลหนองไผ่ได้จัดลาดับสาเหตุที่มีผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 10 อันดับ โรคที่มี
ผู้ป่วยมากที่สุด คือ ผู้ป่วยอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ
มีจานวน 2,717 ราย รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ จานวน 2,448 ราย
ตารางแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ (ปีงบประมาณ 2560 )
สาเหตุ
อัตราการป่วย/ประชากร 100 คน
1. อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
2,496
คลีนิค และทางห้องปฏิบัติการฯ
2. โรคระบบหายใจ
2,156
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม
2,075
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
1,932
5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
1,703
6. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
1,178
7. โรคระบบไหลเวียนเลือด
789
8. โรคตาส่วนประกอบของตา
707
9. โรคติดเชื้อและปรสิต
346
10. โรคภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
113
รวมทั้งหมด
12,035
6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) เครื่องดับเพลิง จานวน 12 เครื่อง
2) สนับสนุนเครื่องดับเพลิงให้ส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นที่ 37 เครื่อง
3) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 166 คน
6.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ได้ถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิ เช่น
- มีป้อมตารวจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตาบล
จานวน 1
ป้อม
- มีการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นใน
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวินัยจราจร
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์การขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย เช่น การปิด
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
/ร่วมมือ...
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- ร่วมมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยอื่นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ได้ประสานและร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ชัยภูมิในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตาบลหนองไผ่ขึ้น
และ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือจากผู้นาหมู่บ้าน อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และข้าราชการพนักงานลูกจ้างทุกคน ทาให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านจานวน 14 หมู่บ้าน
มีผู้ประสานพลังแผ่นดิน( ครู ข ) ประจาตาบล จานวน 30 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- จัดทาแผนปฏิบัติการประชุมชี้แจงผู้ประสานพลังแผ่นดินหมู่บ้าน เพื่อเอาชนะปัญหายา
เสพติดบัญชีผู้ประสานพลังแผ่นดินหมู่บ้านละ 40 คน รวมทั้งหมด 560 คน และ ชุดปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดประจาหมู่บ้านๆ ะจานวน 25 คน รวมทั้งหมด 350 คน
- ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ มีสถานีตารวจภูธรตาบลบ้านค่ายที่คอย
ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.หนองไผ่ คอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า
น้าอุปโภคบริโภค ตาบลหนองไผ่มีประชากร 6,570 คน อาศัยแหล่งน้าจากธรรมชาติ และ
ระบบประปาหมู่บ้านและมีการกักเก็บน้าฝนไว้สาหรับบริโภค
แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าผิวดินในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ จะอาศัยน้า
จากลาห้วยและคลองส่งน้าเป็นหลักในการเกษตรและเพื่ออุปโภคตลอดปี (จะมีปัญหาในช่วงหน้าแล้ง)
- แม่น้าชี หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ม.2 , ม.6 , ม.12
- ลาห้วยคลองเทาหรือคลองคล้า หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.11 , ม.12
- ลาห้วยปึก หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ม.6 , ม.7 , ม.8 , ม.10 , ม.12
- ลาห้วยลาประทาว หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ม.2 , ม.5 , ม.12
- คลองส่งน้าสายคลองจอก – หนองแหน หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5
, ม.9 , ม.10 , ม.11 , ม.12 , ม.13 , ม.14
สถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
ตาบลหนองไผ่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า จานวน 2 แห่ง ดังนี้
แห่งที่ 1 สถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ระยะทางในการสูบน้าทั่วถึงประมาณ
3 กิโลเมตร
แห่งที่ 2 สถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านดอนหนองแหน หมู่ที่ 2,12 ระยะทางในการสูบน้า
ทั่วถึงประมาณ 1 กิโลเมตร
7.2 ขยะ
- ปริมาณขยะในเขตพื้นที่ตาบลหนองไผ่ ปริมาณวันละ 1.5 ตัน
- การจัดเก็บขยะในพื้นที่ตาบลหนองไผ่ จะให้ชุมชนดาเนินการจัดเก็บหรือกาจัดขยะกันเองโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่สนับสนุนถังขยะให้แต่ละหมู่บ้าน
/8.ด้านการเมือง...
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8. ด้านการเมืองการบริหาร
8.1 ด้านโครงสร้าง และอัตรากาลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน จานวน 28 คน อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี
- ส่วนที่ 2 ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 1 คน และรองนายก อบต. จานวน 2 คน เลขานุการนายก อบต. จานวน 1 คน
คณะผู้บริหารมีอานาจควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ โดยแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ก. สานักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผน , งานกฎหมายและคดี , งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข. ส่วนการคลัง ประกอบด้วย
- งานการเงิน , งานบัญชี , งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ , งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ค. ส่วนโยธา ประกอบด้วย
- งานก่อสร้าง , งานออกแบบและควบคุมอาคาร , งานประสานสาธารณูปโภค , งานผังเมือง
ง. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม , งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข , งานรักษาความสะอาด
จ. ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- งานบริหารการศึกษา , งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ฉ. ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน , งานสังคมสังเคราะห์
ช. ส่วนส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย
- งานส่งเสริมการเกษตร , งานส่งเสริมปศุสัตว์
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ที่
กอง/ฝ่าย
ชื่อตาแหน่งในสายงาน ระดับตาแหน่ง จานวนทั้งหมด
จานวนที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน (ปี
งบประมาณ 2562)
ปลัดอบต.
กลาง
1
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล
1
หัวหน้าสานักปลัด
อานวยการต้น
1
1
2
(นักบริหารงานทั่วไป)
3
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
1
1
4
นักวิเคราะห์นโยบาย
ปฏิบัติการ
1
1
และแผน
5
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
1
1
6
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ
1
1
7
เจ้าพนักงานธุรการ
ชก./ปก.
ว่าง
ว่าง

ที่

กอง/ฝ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
กองคลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
กองช่าง
1
2
3
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ชื่อตาแหน่งในสายงาน ระดับตาแหน่ง จานวนทั้งหมด

พนักงานจ้างภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ภารกิจ)
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างภารกิจ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
พนักงานส่วนตาบล
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างภารกิจ
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.นายช่างโยธา

จานวนที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ
2562)

1
1

1
1

1
1
1
ว่าง

1
1
1
ว่าง

1
1
ว่าง

1
1
ว่าง

อานวยการต้น

1

1

ปฏิบัติการ
ชานาญงาน

1
1

1
1

ปฏิบัติงาน
ชก/ปก

1
ว่าง

1
ว่าง

1
1

1
1

1

1

1
ว่าง

1
ว่าง

1
1

1
1

ปฏิบัติการ
ชก/ปก

ที่

กอง/ฝ่าย

กองสวัสดิ์การสังคม
1
2
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ชื่อตาแหน่งในสายงาน ระดับตาแหน่ง
จานวน
ทั้งหมด
พนักงานส่วนตาบล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม อานวยการต้น
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)
เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน

จานวนที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน
(ปี งบประมาณ
2562)

1

1

1

1

8.2 สถานะการคลัง อบต.
8.2.1 รายได้ของ อบต. ที่จัดเก็บอง และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รวมทั้งเงินอุดหนุน
จากภาครัฐ เงินกู้และเงินสะสมย้อนหลัง 3 ปี
สถิติรายรับจริงของ อบต. หนองไผ่ ปี 2559 – 2561
หมวด/ประเภท
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. หมวดภาษีอากร
204,048.60
177,855.02
170,200.84
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
232,027.73
69,467
69,453.80
ใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
155,387.43
237,772.34
268,469.47
4. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
68,639.00
75,104.00
82,158
6. หมวดรายได้จากทุน
7. ภาษีจัดสรร
16,641,031.91 167,327,00.05 18,908,977.56
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
23,689,963.47 40,701,969.39 43,310,292.11
10. เงินกู้
11. เงินสะสม
15,984,400.17 13,300,907.43 17,549,155.07
12. เงินทุนสารองเงินสะสม
11,811,558.16 13,217,292.58 15,003,749.17
(25%)
รวม
687,870,56.47 84513067.81
95362456.02

-149. สถานการณ์เสี่ยงภัยของพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แม้จะมีพื้นที่ไม่อยู่ตามชายแดน ภัยฝ่ายพลเรือนที่เกิดขึ้น
เช่น ภัยสงคราม การโจมตีทางอากาศ ปัญหาการบุกรุกตามแนวชายแดน อาจไม่เกิดขึ้น แต่ภัยฝ่ายพลเรือนที่อาจ
เกิดขึ้นประเภทอื่นๆ เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอมา ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ
จาเป็นต้องปรับปรุงและจัดทาแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้
เกิดขึ้น
*************************************************

