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คาบ0า

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้ม ีความเจริญก้าวหน้า และสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ประซาซนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไซป็ญหาความเดือดร้อนซองประซาซน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด 
และอำเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประซาซน จากการนำข้อมูล ป็ญหาความต้องการจากแผนขุมซน 
สู่กระบวนการเวทีประซาคมเทศบาล และนโยบายของคณะผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยน ายกเท ศม น ตร ีตำบ ลโน น ส ูง ได ้อน ุม ัต ิให ้ใช ้แผน ตามร ่างแผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ครั้งนี้คาดหวังว่า จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
เป็นระบบ มีแบบแผนและทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนซึ่งจะสร้างความเป็นอยู่ดี มีสุขให้กับประซาซนซาวตำบลโนน 
สูงต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กองวิซาการและแผนงาน 
เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ

หน้า
ส่วนท่ี ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสูง ๑
ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑
ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ £๗

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๖๔) ๕ ๙

๑ . บัญขีสรุปโครงการแผนพัฒนา (แบบ ผ 0 ๒) ๖๑
๒. บัญซีสรุปโครงการแผนพัฒนา (แบบ ผ 0 ๒/๑) ๖๙
๓. บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา (แบบ ผ 0 ๓) ๗0
๔. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.0 ๒ ๗๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ ๗๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา £» ๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราฃดำริ ๙๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๙๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๑ 0 ๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๑๑๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๒๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ๑๒๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒๘
๔. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.0 ๒/๑ ๑๗๓
๖. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓ ๑๗๔

ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล ๑๘๔

ภาคผนวก
- ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๔๑-๒๔๖๔)



ส่วนท่ี ๑

สภาพทั่วไปและข้อม ูลพ ื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสูง

ประวัตเทศบาลตำบลโนนสูง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๔ แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้นเพื่อให้ 

ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ก าร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช าธ ิป ไ ต ย ท ุก จ ัง ห ว ัด ท ั่ว ร าซ อ าณ าจ ัก ร ต าม ค ว ร แ ก ่ 
ฐานะ เซ่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ทาง 
ราชการมีความประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในระยะนั้นได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ 
ข้ึนท่ีอำ๓ อบัวใหญ่ไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่า 
อำเภอโนนสูงมีขุมชนหนาแน่น ซ่ึงเรียกกันว่าอำ๓ อกลาง ประชาชนนิยมชนสินค้าพืชไร่ต่างๆ มาจำหน่าย 
และส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง  ๆ เป็นที่มืทำเลดีกว่าที่อื่น จึงได้มืพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้ง 
ตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเชตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาทในป็จจุบัน) 
โดยยกฐานะตำบลโนนสูงเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลโนนสูง 
จ ังหว ัดนครราชส ีมา พ ุทธส ักราช ๒๔๘๐ ในพระปรมาภ ิไธยสมเด ็จพระเจ ้าอย ู่ห ัวอาน ันทมห ิดล 
คณ ะผ ู้สำเร ็จราชการแทนพระองค ์ (ตามประกาศประธานสภาผ ู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 
พุทธสักราช ๒๔๘๐) ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ราชก ิจจาน ุเบกษา เล่ม ๔๔ 
หน้า ๑๙๐๓  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ โดยขุนเกษมสีมารักษ ์ เป ็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ 
ทั้งหมด ๘๓.๖๓ ตารางกิโลเมตร โดยได้อาศัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่ 
ทำงาน ต ่อมาจึงได ้สร ้างอาคารไม ้ช ั้น เด ียวข ึ้นในพ ื้นท ี่ของเทศบาลเอง (อาคารหล ังเด ิม) เมือ พ.ศ. 
๒๔๘๔ มาจนถึง พ.ศ.๒๔๑๒ เป็นเวลา ๓๘ ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุดไม่สามารถจะ 
ปรับปรุงแก้ไช ให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึงได้ชอผู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติ 
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๓ และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบอีก ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็น 
อาคารดีก ๒ ช้ัน หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนชองกรมโยธาธิการ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๑๔ คืออาคาร 
สำนักงานหลังปิจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประขากร การสักษา สาธารณสุขความปลอดภัย 
ใบซึ่วัตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นด้น

๑ .  ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูงและตั้งอยู่ทิศ 
ต ะ ว ัน อ อ ก เฉ ีย ง เห น ือ ข อ ง จ ัง ห ว ัด น ค ร ร า ช ส ีม า ร ะ ย ะ ท า ง ห ่า ง จ า ก จ ัง ห ว ัด น ค ร ร า ช ส ีม า  
ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ละติจูดที่ ๑๔.๑๗๘๘๘๑๗๑๒๖๔๓๗๒ ลองติจูดที่ ๑๐๒.๒๔๑๖๘๔๑๔๒๐๔๓๘๒ 
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ชองพ้ืนท่ีอำเภอ 
โนนสูง

ส่วนเขตเทศบาลนั้นแต่เด ิมกว้างขวางมาก ไม่สามารถจะให้บริการแก่ประชาชนได้เนื่องจาก 
รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๔.๐๔๘ ตาราง 
กิโลเมตร โดย “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
๒๔๙๓” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๔ ตาราง 
กิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑0๘ ตอนท่ี ๒๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๔ มีเขต 
เทศบาล ดังนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่รีมคลองส่งนื้าสหกรณ์ ฝืงเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวง 
จังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) -  ชามสะแกแสง ติดกับรีม

1



คลองส่งน ํ้าสหกรณ ์ ฝ ืงเหน ือไปทางท ิศตะว ันตกเฉ ียงใต ้ ตามแนวริมคลองส ่งน ํ้าสหกรณ ์ฝ ืงเหน ือ 
ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร

ต ้า น เห น ือ จ า ก ห ล ัก เข ต ท ิ ๑ เล ีย บ ร ิม ค ล อ ง ส ่ง น ํ้า ส ห ก ร ณ ์ฝ ัง เห น ือ ไ ป ท า ง ท ิศ  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้าน 
หลุมข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านซาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟาก 
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ ๓๒๐ เมตร

ต้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซ่ึง 
ตั้งอยู่ที่จุดซึ่งริมลำเขียงไกร ฝังตะวันตกตัดกับเส้นขนานระยะ ๑ 1๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนลำราญ 
ราษฎร์

ด ้านใต้จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริม 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟาก 
ตะว ันตก ท ี่จ ะ ซ ึ่งอ ย ู่ห ่างจ าก แ น ว ศ ูน ย ์ก ล างถ น น โ น น น าม าบ ร ร จ บ ก ับ ร ิม ท างห ล ว งจ ังห ว ัด  
หมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - 
ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึง 
หลักเขตที่ ๖

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางเทศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซ่ึง 
ตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี กม ๒๙๓.๕๐๐ ไปทางทิศ 
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ตังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านคล้า
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ล้กษะภมิอากาศ โดยทั่วไป มีลักษณะภูม ิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดนครราฃสีมาและจังหวัด 

ใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูหนาวอากาศหนาวประมาณ ๑๐ -  ๒๐ องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อนอากาศร้อนประมาณ ๓๕ -  ๔๑ องศาเซลเซียส 
ฤดูฝนอากาศฝนประมาณ ๓๐ -  ๓๘ องศาเซลเซียส 

ดินฟ้าอากาศ โดยทั่วไปมีสภาพแห้งแล้ง อากาศร้อนจัดแม้ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากไม่มีที่ 
เก็บกักนํ้าอย่างเพียงพอ เมื่อสิ้นสุดหน้าฝนจึงไม่มีนํ้าเหลือกักเก็บไว้

ลำนํ้าที่สำคัญ เทศบาลตำบลโนนสูง มีลำนํ้าที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำเขียงไกร และลำตะกุดซึ่งแยก 
มาจากลำเชียงไกร 

แหล่งน้ํา
๑) สระนํ้าสาธารณะ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

๑.๑ สระหนองใหญ่ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๒ สระบัว คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๓ สระหนองกลด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๔ สระวัดร้าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๔ สระโนนนา คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๖ สระตะกุด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.

๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
๒.๑ ลำเชียงไกร 
๒.๒ ลำเหมืองส่งนํ้าสาธารณะ

น้ําท่วม
๑) พื้นที่นํ้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๒) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าท่วมขังนานที่สุด ๓๐ วัน ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
นํ้าเสีย
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๑) ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดภายในเขตเทศบาล ประมาณ ๑,๕๔๙ ลบ.ม.ต่อวัน 
๒) เทศบาลมีบ่อนํ้าเสีย ๑ แห่ง หลังวัดโนนหมัน 
ข้อมูลการจัดการมูลฝอย
๑) อัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ ๖ ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะได้เพียงพอ 
๒) กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝิงกลบ
๓) รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอย/กำจัดมูลฝอยที่ใซ้งานอยุไนปีจจุบัน___________

คันท่ี ทะเบียนรถ ประเภทรถ ขนาด 
ความจุ 1

อัตราการ 
ใช้งาน

เจ้าหน้าที่ 
ประจำรถ 
รวมคนขับ

วันท่ีรับมา

๑ ฆก.๙๔๔๗ น3- รถยนต์เอนกประสงค์ 
(๔ ล้อ) (ไข้งานเฉพาะกิจ)

๓ ลม.ม. ๒๔๓๑ ๒ เที่ยว/วัน ๑ คน ๔ ก.พ. ๓๑

๒ ๑ต-๘๐๑๐ 
นม

รถตักหน้าขุดหลัง 
(ฝืงกลบขยะ)

- ๒๔๓๖ ๖ ขม./'วัน ๑ คน ๑๐ ก.ย. ๓๖

๓ ๘๓-๙๖๖๗ 
นม

รถยนต์บรรทุกขยะ 
มูลฝอยแบบอัดท้าย

9)๐ ลม.ม. ๒๔๔๑ ๒ เที่ยว/วัน ๔ คน ๒๔ พ.ย. ๔๑

๔ ๘๓-๙๖๗๖ 
นม

รถยนต์บรรทุกกระบะ 
ตัมพ์(ไข้งานเฉพาะกิจ)

๓ ลม.ม. ๒๔๔๒ ๒ เที่ยว/วัน ๓ คน ๒๒ เม.ย. 
๔๒

๔ ๘๓-๘๒๔๑ 
นม

รถยนต์บรรทุกขยะ 
แบบปีคอัพ

๓ ลม.ม. ๒๔๔๓ ๒ เที่ยว/วัน ๒ คน ๒๓ ธ.ค. ๔๓

๖ ๘๔-๖๙๖๖ 
นม

รถบรรทุกขยะแบบ 
เป็ดข้างเทท้าย

๙ ลม.ม. ๒๔๔๖ ๒ เที่ยว/วัน ๔ คน ๒๔ ธ.ค. ๔๖

๔) สถานที่กำจัดมูลฝอยตั้งอยู่ท ี่บริเวณข้างวัดโนนแต้ว ขนาดพื้นที่ ๑๐  ไ ร .่.... -........ งาน ๔๘
ตารางวา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณรอบเป็นพื้นที่ป่าเริ่มไข้งานตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๔๙ และคาดว่าจะสามารถรองรับประมาณมูลฝอยได้จนถีงปี พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณบ้านสี่เหลี่ยมตำบลใหม่ เทศบาล 
จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท 

๖) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคตมี ๑ แห่ง คือ 
๗) บริเวณบ้านดอนท้าว ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา ขนาดพื้นที่ ๔๔ 

ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยได้รับงบประมาณ 
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสี่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ใน 
ปีงบประมาณ ๒๔๓๙ 

การพาณิขยกรรมและบริการ
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

๑.๑ สถานที่จำหน่ายนํ้ามันเซื้อเพลิง จำนวน ๑ แห่ง 
๑ .๒ บีมหลอด จำนวน ๒ แห่ง 
๑ .๓ ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง 
๑.๔ แผงลอยในตลาดลด จำนวน ๑๗๒ แผง 
๑ .๕ ร้านขายของขำ จำนวน ๘๔ ร้าน 

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
สถานธนานุบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานธนาบุบาลเทศบาลตำบลโนนสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ 

คนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ข ัดได้ โดยไม่ต ้องไปก้เงินจากเอกขนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าและ
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ซ่วยเหลือให้ประซาซนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินทุนไปลงทุน 
ในกิจการซนาดย่อมได้ การรับจำนำสิ่งซอง /  ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน รายละ ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท มี 
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ๕  คน แบ่งเป็น หญิง ๓ คน ขาย ๒ คน 

๓) สถานประกอบการด้านบริการ 
๓.๑ ธนาคาร จำนวน ๓ แห่ง

- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 

๓.๒ สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน ๒๐ ร้าน
๓.๓ ร้านเสริมสวย จำนวน ๓๐ ร้าน 
๓.๔ ซ่อมรถยนต์/เครื่องยนต์ จำนวน ๑๔ ร้าน 
๓.๔ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ร้าน 

๔) การอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๔.๑ โรงลืซนาดกลาง จำนวน ๔ โรง 
๔.๒ อุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน ๒ แห่ง 
๔.๓ โรงกลึง จำนวน ๑ โรง 

๔) การท่องเท่ียว
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง  ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ วัดบัว ภายในวัดมี 

พระอุโบสถที่สวยงาม และพ ิพ ิธภ ัณฑ ์จ ัดแสดงโบราณวัตถ ุซองวัดท ี่สะสมไว้ และนอกจากน ี้ย ังม ี 
สวนสาธารณะหนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน 
หย่อนใจและเป ็นสถานที่ออกกำลังกายเพ ื่อส ุขภาพสำหรับประซาซน ตลอดจนเป็นสถานที่จ ัดงาน 
ประเพณีและกิจกรรมต่าง 
สภาพลังคม

๑) ศาสนา ประชาขนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน คือ วัด ๔ แห่ง
๑.๑ วัดโนนแต้ว ตั้งอยู่ที่ซุมซนดอนแต้ว - โนนนา -  โนนสมบูรณ์
๑.๒ วัดบัว ตั้งอยู่ที่ซุมซนบัว ๓
๑ .๓ วัดใหม่สุนทร ตั้งอยู่ที่ซุมซนศาลตาปู 
๑.๔ วัดโนนหมัน ต้ังอยู่ท่ีซุมซนโนนหมัน 

๒) วัฒนธรรม มีประเพณีของท้องถ่ินท่ีสำคัญ คือ 
๒.๑ ประเพณีสงกรานต์ 
๒.๒ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
๒.๓ ประเพณีลอยกระทง 
๒.๔ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันซึ้นปีใหม่ 

๓) การคืกษา พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
มีโรงเรียนทั้งหมด ๖ แห่ง (โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ๓ แห่ง) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด ตังนี้ 
๓ .๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
๓.๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)
๓.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
๓.๔ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา 
๓.๔ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 
๓.๖ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
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๔) กีฬา นันทนาการ /  พักผ่อน
๔.๑ สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง 
๔.๒ ห้องสมุดประซาซน จำนวน ๑ แห่ง 
๔๓ สวนสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง

- สวนสาธารณะหนองกลด พื้นที่สวนสาธารณะ ๒๗,๒๐๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะโนนนา พื้นที่สวนสาธารณะ ๑๗,๑๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะสระบัว พื้นที่สวนสาธารณะ ๘,๓๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่สวนสาธารณะ ๓,๓๐๐ ตร.ม.

๔) การสาธารณสุข
๔ ๑ ศูนย์บริการสาธารณสุซซองเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง 
๔๒ สถานผดุงครรภ์ (คลินิก) จำนวน ๔ แห่ง
๔๓ โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเซตพื้นที่อำเภอโนนสูง คือ โรงพยาบาลโนนสูง จำนวน ๑ แห่ง

๖ )  ชุมชน มี ๑๓ ชุมชน
ลำดับท่ี ข่ือขุมซบ พ้ืนท่ีขุมขบ(ตร.ม)

๑ ขุมซนโนนหมัน ๑,๐๗๖,๔๖๙.๐๐
๒ ขุมซนโนนสูง ๑,๗๔๗,๒๖๙.๐๐
๓ ขุมซนโนนตาลู่-โนนระเวียง ๘๔๔,๖๖๙.๒๐
๔ ขุมซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบรณ์ ๙๘๔,๒๖๙.๐๐
๔ ขุมซนแสนสุข ๙๐๒,๒๖๙.๐๐
๖ ขุมซนบ้านเพิ่ม ๙๘๖,๐๒๙.๒๐
๗ ขุมซนบัว ๑ ๗๘๙,๐๖๙.๒๐
๘ ขุมซนบัว ๒ ๗๙๗,๓๐๙.๒๐
๙ ขุมซนบัว ๓ ๑,๐๐๒,๖๖๙.๐๐

๑๐ ขุมซนกระพี้- ตลาดเก่า ๘๓๗,๒๖๙.๒๐
๑๑ ขุมซนศาลตาป ๑,๐๓๔,๒๖๙.๐๐
๑๒ ขุมซนสวนผัก ๑,๐๘๒,๒๖๙.๐๐
๑๓ ขุมซนตลาดใหม่ ๘๔๗,๑๖๙.๒๐

รวม ๑๒.๙๔ ตร.กม.
การฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) ข้อมุลรถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนํ้า ประกอบด้วย

ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
๑ รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (๖๓-๘๒๑๖) ๑ คัน
๒ รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงยี่ห้อนิสสัน ๔ ล้อ ๑ คัน
๓ รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูนิซิ (พ.๑๙๒๔) ๑ คัน
๔ รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (ผม.๘๓๔๑) ๑ คัน
๔ รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิซิ (๘๔-๖๖๔๐) ๑ คัน
๖ รถยนต์บรรทุกนํ้า ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิซิ (ผท.๙๖๓๑) ๑ คัน
๗ รถยนต์เอนกประสงค์ ๔ ล้อ (ผบ.๔๐๙) ๑ คัน
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๒)
๓)

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
เครื่องสูบนํ้า - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ น้ิว

จำนวน
จำนวน

๒
๒

เครื่อง
เครื่อง

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว จำนวน ๒ เครื่อง
๔) ท่อธารประปาดับเพลิง จำนวน ๒๔ จุด
๔) เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น จำนวน ๑๐๖ ถัง
๖) พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒๐ คน ประ กอบด้วย

เจ้าพนักงานป็องกันๆ จำนวน ๔ คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๓ คน

๗) อาสาสมัครป็องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๒๓๓
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีสถานีตำรวจ ๑ แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ตั้งอยู่ตรงข้าม 
หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม /  ขบส่ง 
ทางรถไฟ

มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายนครราขสีมา -  หนองคาย) ผ่านอำเภอโนนสูง 
ทางรถยนต์

๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (สายนครราขสีมา -  หนองคาย) เป็นถนนลาดยาง 
สภาพดีมาก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ เลนส์ (ถนนมิตรภาพ) วิ่งผ่านพื้นที่ตำบลโตนด ตำบล 
ดอนหวาย ตำบลบิง ตำบลดอนชมพู และตำบลธารปราสาท

๒) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ (สายโนนสูง -  ขามสะแกแสง) เป็นถนนลาดยาง 
อย่างดี มีระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ผ่านตำบลดอนหวาย ตำบลใหม่ ตำบลโนนสูง ตำบลลำคอหงส์ ตำบล 
ขามเฒ่า และเข้าเขตอำเภอขามสะแกแสง

๓) ถนน รพข. ที่ใข้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอโนนสูงกับตำบล /  หมู่บ้าน 
ต่าง  ๆ เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ใช้สัญจรได้ดี 

การไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

ให้แก่ประขาขน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ครอบคลุมถนน ๑๗ สาย ในพื้นที่เขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง 

การประปา
การมีประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ๑ แห่ง 

การส์อสาร
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอโนนสูง
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สถิติจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

สถิติประชากรจำแนกตามอายุ

ประชากร ประชากรจำแนกตามอายุและเพศ

รวม รวม ตํ่ากว่า ๑๐ ปี ๑๐ - ๒๐ ปี ๒๑ - ๓ ๐  ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔ ๑ -  ๕๐ ปี ๕ ๑ -  ๖๐ ปี ๖ ๑ -  ๗๐ ปี ๗๐ ปี ข้ึน,โป
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

๙,๗๒๕ ๔,๖๗๒ ๕,๐๕๓ ๔๙๒ ๔๗๒ ๖๗๐ ๕๘๘ ๖๙๕ ๗๑๓ ๗๔๓ ๗๐๙ ๗๒๘ ๘๒๕ ๖๕๓ ๗๘๖ ๓๙๔ ๕๓๕ ๒๙๗ ๔๒๕

ข้อมูล ณ วนทิ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ท่ีมา ะ งานทะเบยีนราษฎร เทศบาลตำบลโนนสูง



ด้านการบริหาร
โครงสร้างและการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง แบ่งออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญ้ติและฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญ้ต ิ ได้แก่ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาขิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประซาซน โดยเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาขิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน มีประธานสภา ๑ คน 
และรองประธานสภา ๑ คน และมีปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย

๑. นายเขิด กำเนิดกลาง ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวขัขฎา เต็มปีติกุล รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางรดา พรจุติภัทร์ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
๔. นายสุรพงษ์ วัขระสุขโพธ๋ิ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
๔. นายทวน สงกรานต์ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
๖. นายอ'ใจ ลังสกฤษณ์ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
๗. นายเฉลิม กลึงกลาง สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
๘. นายเจริญ ตรีกลาง สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
๙๐. นายแทน แจ่มกลาง สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
๑๐. นายมนูญ นาคจำศึลป็ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
๑๑. นายเขิด มีเกาะ สมาขิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒

ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซ ึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประซาซน นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ ึ่งมิใซ่สมาขิกสภาเทศบาลเป็นผู้ 
ซ่วยเหลือในการบริหารราซการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้ง 
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมา'ขิก 
สภาเทศบาลได้ โดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้รวมกันไม่เกิน ๒ คน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงและคณะ ประกอบด้วย
๑. นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
๒. นายอมรรัตน์ 
๓. นายศิวฤทธิ้ 
๔. นางนิจพร 
๔. นายวรการ

ปานเจริญคักดี้ 
โพธ๋ิมีศึริ 
จินตนามณีรัตน์ 
ทัดกลาง

รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

การแบ่งส่วนการบริหารงาบของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมดูแลข้าราซการ
แบ่งออกเป็นกอง /  ฝ่าย ดังนี้
๑. สำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๒. กองวิซาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองวิขาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๓. กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๔. กองซ่าง ผู้อำนวยการกองซ่าง เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๖. กองการศึกษา ผู้อำนวยการกองศึกษา เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๗. กองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดขอบดูแล
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
๙. สถานธนาบุบาล ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
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๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลโนนสูง
จากประเด ็นความเช ื่อมโยงยุทธศาสตร์ท ี่สำค ัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งซาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ซาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็บได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างซัดเจน 
ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ 
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ซัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ 
ของซ ุมซนให ้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสถานการณ ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในซุมซนให้มีคุณภาพ ใช้'ทรัพยากรที่มีอยู่ภาย,โน 
ขุมซนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยซน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความค ิดสร ้างสรรค ์ บนพ ื้นฐานการผลิตและการบรีโภคท ีเป ็นม ิตรต ่อส ิ่งแวดล ้อม 
ซ ึ่งจะนำไปสู่การพ ัฒนาเพ ื่อประโยซนํส ุขท ี่ย ั่งย ืนซองขุมซนตามหลักปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพ ียง 
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้กำหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ส่งเสรีมคัาขาย การปลูกข้าว 
สู่ตลาดเพ่ือให้ประขาขบมีรายได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนท่ี ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕:๖๐ -  ๒๕:๗๙)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”

๑.ความมั่นคง
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน 

ทุกระดับทั้งระดับประเทศ ลังคม ชุมชน ครัวเรือน และป้จเจกบุคคล
๑ .๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น 

ศูนย์กลางและเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร 

มาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

๒. ความมั่นคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวชองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูงความเหลื่อม 

ลํ้าฃองการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญ ในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปีญญา ทุน 
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ความยั่งยืน
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตชองเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาชองระบบนิเวศน์

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง 
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 
ยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕:๗๙ ะ ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู.่.....

๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของซาติดดำรงอยู่ 
อย่างมั่นคง เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก 
พ้ืนท่ี และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
มี เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เซึ่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕:๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
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๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio
bases ที่สำคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง

๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้ 
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เอเซียน 
เซ่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเซีย ศูนย์กลางผลิต 
พลังงาน/ วัสดุซีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น

๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคต 
ให้ เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน เซ่น ศูนย์กลางการ 
ให้บริการ สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและการบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทาง 
การเงิน การศึกษานานาขาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

๒.๔ วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิต 
และบริการที่สำคัญของประเทศ

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ 
พัฒนาใน อนาคต มิความพร้อมทั้งกายทั้งใจ สติปิญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดขีวิต มี 
ภูม ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค ุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดขอบ เป็น 
รากฐานที่มั่นคงของ ชุมขนสังคม รักขาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมลํ้าน้อย อัตราความยากจนตํ่า มีการกระจาย 
โอกาสเข้าถึง ทรัพยากรการสร้างฐานอาขีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดย 
ที่ประขาขนทุกซ่วงวัยมีคุณภาพขีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปขั่น

๔. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สี 
เขียวระดับการปล่อยก๊าขคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประขาขนมีพฤติกรรมการผลิตและการ 
บริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดขอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ 
ประขาขนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดขอบที่เหมาะสมส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ

๑. ย ุทธศาสตร ์ด ้าน ความ 
ม่ันคง

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของขาติและการปกครองระบอบ 
ประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(๓) การฟ้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงขายแดนและขายผิงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับ
(๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังฟ้องกันประเทศและกองทัพ 
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งขาติ รักษาความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมขาติ ส่ิงแวดล้อม และการฟ้องกันรักษาผลประโยขน์แห่งขาติ 
ทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และนํ้า 
(๘) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวระนาบ มากชิ้น
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๒. ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ด ้าน ก าร  
สร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน

(๑)สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ร ักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา 
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก 
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการ 
ผลิตการเกษตรให้เข้มแช็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันชอง 
ภาคเกษตร พ ัฒนาส ินค้าเกษตรและอาหารที่ม ีศ ักยภาพในการแข่งข ัน และ 
ส ่งเสร ิมเกษตรกรรายย ่อยให ้ปร ับไปส ู่ร ูปแบบเกษตรย ั่งย ืนท ี่เป ็นม ิตรก ับ 
ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ล ะ ร ว ม ก ล ุ่ม เก ษ ต ร ก ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า อ า ช ีพ ท ี่เข ้ม แ ช ็ง  
ภาคอุตสาหกรรม พ ัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม 
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นด้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับ 
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ 
สุชภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการ ที่มีศักยภาพ
(๓) พ ัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจช ุมชน ได้แก่ พ ัฒนาทักษะและองค์ 
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันชองประเทศ พัฒนาวิสาหกิจชนาดกลางและ 

ชนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ 
ชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝืงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง 
ศ ูนย ์กลางความเจร ิญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและ 
บริการที่มืศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(๔) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ 
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเช ื่อมโยงกับภูม ิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ 
พ ัฒ นา ก ับประเทศในอน ุภ ูม ิภาค ภ ูม ิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ 
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับ ภูมิภาค 
และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ 
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ชองประเทศไทยกับกลุ่มอำนาจ 
ทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง 
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเป็ด 
การค้าเสรี และการสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆของ 
และสาธารณซนไทย

๓. ย ุทธศาสตร์การพ ัฒ นา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน

(๑)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต'ของ 
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มืคุณภาพ เท่าเทียม และ 
ท่ัวถึง
(๓) การสร้างเสริมให้คนมืสุขภาวะที่ดี
(๔) การสร้างความอย่ดีมืสุชชองครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
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๔. ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ด ้าน ก าร  
สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางด ้านเศรษฐกิจและ 
สังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งชองสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ 
ความเข้มแข็งของชุมชน
(๔) การพัฒนาการลื่อสารมวลซนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ พีนฟูและบีองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๔ ลุ่มนํ้าเน้นการปรับ 
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
(๔) การร่วมลดบีญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ 
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 
ส ม ด ุล แ ล ะ พ ัฒ น าร ะ บ บ  
การบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนชองหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างชองหน่วยงานภาครัฐ ให้มี 
ขนาดที่เหมาะสม
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(๖) การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) การปรับปรุงแก ้ไขกฎหมาย ระเบ ียบ และข ้อบ ังค ับให ้ม ีความขัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบ ังค ับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศ ตลอดจน พ ัฒ นาห น ่วยงาน ภาคร ัฐและบ ุคลากรท ี่ม ีห ‘นาที่เสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ 
๒. คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ ๕ ประการได้แก่ ม ีความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงลังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่างและมีจุดยืนทาง 
จริยธรรม

๓. ชุมชน ภาคประชาซนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม 
รับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
๔. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ
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เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑ .  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย

๑) ค่าดัขนีการพัฒนามนุษย์ไม่ตํ่ากว่า ๐ .๘ คะแนน 
๒) IQ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐ 
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ตํ่าก'ว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐
๕) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน!เมือแรงงานเพิ่มขึ้น 

๒. สังคมมีความเหลื่อมลํ้าน้อยลงโดย
๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดเพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๕/ปี 
๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดเพิ่มขึ้น 
๓) สัดส่วนประขากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๕ 

๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย
๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ.
๒) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน 

๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน 
๔) พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่

๔. ร ักษาทุนทางธรรมขาติและคุณภาพลื่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป ็นมิตรกับลื่งแวดล้อมมีความ 
มั่นคงอาหาร พลังงาน และนํ้าโดย

๑) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
๒) พื้นที่ป่าขายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่
๓) การปล่อยก๊าขเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗

๕. มีความมั่นคงในเอกราซและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ 
นานาชาติต่อประเทศไทย โดย

๑) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและป้ญหาอาขญากรรมลดลง
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเลี่ยงจากการก่อการร้ายตํ่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเลี่ยง 

จากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วม 
จากประขาขน โดย

๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ ธุรกิจ 
ของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน

๒) คะแนนดัขนีภาพลักษณ์คอร์รัปขันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา
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๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดขีวิต
๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
๑ .๕  การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้

ธุรกิจทางธุรกิจเพือสังคม
๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

ภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา

๒.๑ การให้ความข่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปัาหมายประขากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมี รายได้
ต่ําสุด

๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประขากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง ทาง 
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปัาหมายได้

๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพขุมขน การพัฒนาเศรษฐกิจขุมขน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐาน 
ราก

๒.๔ การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมและเอื้อประโยขน่ต่อกลุ่มคนที่มี รายไต้ 
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒.๕  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ
๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐท ั้งด ้านการศ ึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด 

สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเขิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มี 
การกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย

๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน ระดับขาติ 
และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับลื่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมขาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๒ การบริหารจัดการนํ้าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมขาติและ 

ส่ิงแวดล้อม
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๔.๖ สน ับสน ุนการลดการปล่อยก ๊าซเร ือนกระจก และเพ ิ่มข ีดความสามารถในการปรับต ัวต ่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศ

๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเลี่ยงด้านภัยพิบัติ
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา

๔.๑ รักษาความมั่นคงภายใน
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปองกันประเทศ
๔.๓ ป้องกันและแก้ไซป้ญหาการก่อการร้าย
๔.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง
๔.๔ การรักษาความมั่งคงซองซาติทางทะเล
๔.๖ การรักษาความมั่งคงทางทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม
๔.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มืความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มืฃนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้!ด้มาตรฐานสากล 
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๔ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มืความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อ บังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา

๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมซนส่ง
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบซนส่ง
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๗.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านนํ้าประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิจ ัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา

๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใข้ประโยซนั
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา

๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๑) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
๓) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
๔) นํ้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔) ป่าไม้ พิ่นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นนํ้า 

๙.๒ การพ ัฒนาเม ือง จังหวัดนครราชสีมา เม ืองศูนย์กลางการค้าการลงท ุน การบริการสุขภาพ และ 
ศูนย์กลาง การคีกษา

๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา

๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงต้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ ร่วมมือ 
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่ม ื 
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

๑๐.๓ การส ่งเสริมการลงท ุนไทยในต่างประเทศ (Outward investm ent) เพ ื่อขยายฐานการผล ิต 
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how  ของไทย และพัฒนา 
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)

๑๐.๔  ม ุ่งเป ีดประต ูการค ้าและพ ัฒ นาความร ่วมม ือก ับประเทศเพ ื่อนบ ้านในล ักษณ ะห ุ้นส ่วนทาง 
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มืความเสมอภาคกัน

๑๐.๔ การสร้างความเป ็นห ุ้นส ่วนการพ ัฒนากับประเทศในอนุภ ูม ิภาค ภ ูม ิภาค และนานาประเทศ 
๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจต้านการต่างประเทศ 
๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อ 

เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ 
มหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค

๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาขาติในการสร้างความมั่นคง

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ
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๓ .  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๓.๑ แผนพัฒนาภาค
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปีญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัย 
และภัยแล้งซํ้าซาก คนมีป้ญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปีญหาภาวะทุพโภขนาการ แต่มความพร้อม ด้าน 
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ย ั่งย ืน” จำเปีนจะต้องแก้ไขปิญหาพื้นฐานควบศู่ใปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาซ่วย 
ขับเคลื่อน โดยการใข้ประโยขนํจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เขื่อมโยงภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใข้ 
ประโยขน์จากการเขื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภ ูม ิภาคลุ่มแม่น ั้าโขงที่กำลังม ีการ 
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ 
ต่อการลดความเหลื่อมลํ้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว

เป้าหมายเชีงยุทธศาสตร์ ะ พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เปีน “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม1ป้าโขง”

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อแก้ป้ญหาป้จจัยพื้นฐานด้านนั้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาขีพ การดำรงชีพ และการพัฒนา 

เศรษฐกิจของภาค
๒ เพื่อดูแลข่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พื่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว 

และพึ่งพากันในขุมขนได้
๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใข้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ
๔ เพื่อเขื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕  เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปีนศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นั้าโขง และมีบทบาท 

สนับสนุนประเทศเปีนศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง1ใต้

เป้าหมายและตัวขี้วัด
๑ พื้นที่ขลประทานและรับประโยขน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บนั้าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 
๒ ลัดส่วนคนจนลดลง
๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ 
๔ มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น 
๕  รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาแหล่งนํ้าเดิมและแหล่งนํ้าธรรมซาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า โดยการปรับปรุงอ่าง 
เก็บนํ้า หนอง ฝายและพื้นที่ซ ุ่มนํ้าท ี่ม ีอยู่เด ิม และพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมซาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มสิง) อ่างเก็บนํ้า ฝาย และแหล่งนํ้าฃนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร

๒) พัฒนาแหล่งนํ้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพี่อพัฒนาแหล่งนํ้า 
ตลอดจนการผันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้า แม่นํ้าในภาคและระหว่างภาค

๓) พัฒนาระบบส่งและกระจายนํ้า เซ่น ระบบสูบนํ้า อาคารบังคับนํ้า คลองส่งนํ้า เป็นต้น
๔) บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ โดยดำเนินการในระดับลุ่มนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างการใซ้นํ้าทุก 

กิจกรรมกับปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการ 
นํ้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อฟ้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แกัฟ้ญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้า 
ทางสิงคม 

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริม 

การมีอาชีพ สนับสนุนปิจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ!เมือและอบรมให้ความรู้ 
เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้

๒) พ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผ ู้ส ูงอายุ ผู้พ ิการ และผู้ด ้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ 
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของขุมขนในการดูแลผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลขุมขนในพื้นที่ 
ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใข้ประโยขน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเซื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้ 
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

๓) พ ัฒนาความร ู้ ท ักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีว ิต โดยกระจายการบริการด ้านการศ ึกษาท ี่ม ี 
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในขุมซนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมีป้ญญาท้องถิ่น

๔) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ป้ญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวสำภู กาฬสินธุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ 
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก,ประซาซน ทั้งในขุมขนและเยาวซนใน 
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลานํ้าจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูล 
จากขุมขนบริเวณรอบแหล่งนํ้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ็าระวัง วินิจฉัย 
และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูล 
เพื่อติดตามการทำงาน

๔) พัฒนาโภซนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน 
ด้านโภขนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในซ่วง
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๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมซนและพื้นที่ห่างไกลให้!ด้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก 
ก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม

๖) อำนวยความยุต ิธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า โดยยกระดับการให้ความซ่วยเหลือ ผู้ม ีรายใต้น้อยและ 
ผู้ต้อยโอกาสต้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค 
ประซาซนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมซนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง 
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมซาติ 
และสิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอาซีพและรายไต้ซองเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงซองเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัซญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการ 
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งซององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมซนหรือ 
สหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาซีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม นำร่องใน 
จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราซธานี อุดรธานี 
ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู

๒) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร ้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ท ี่ม ีศ ักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้ 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่ 
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย ์ให ้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใข ้ 
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาซิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมซน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเซื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเซิงเกษตรหรือการ 
ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายไต้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ 
ผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก 
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเซียว ในชุมซนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ 
กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านซ่องทางพาณิซย์อิเล็กทรอนิกส์ (e -C o m m e rc e ^ งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรซนีดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความต้องการ 
ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืซผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ 
และอ ุบลราซธาน ี โดยสน ับสน ุนการปรับปรุงพ ัฒนาพ ันธ ุ การตรวจร ับรองมาตรฐาน ส ิน ค ้าเกษตร การ 
ประซาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพิซสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูป 
ผลิตสินค้า ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราซธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ 
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการซองตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูก 
พืซสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดลกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม นครราซสีมา สุรินทร์ ขัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราซธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราซสีมา ขอนแก่น 
โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการ 
เลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ไต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่ม 
ซ่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน
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๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดยมุ่ง 
ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใข้ทรัพยากรฐาน 
ขีวภาพ (พืช สัตว์ จุลิ'นทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม 
ปศุสัตว์ และขุมซน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ 
ใหม่ๆ ที่ส ่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาค 
สังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราขธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จ ังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และ 
อำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้าง 
แบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร/อ ุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผล ิตภ ัณฑ ์ม ูลค ่าส ูง เข่น เอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหารเสริมส ุขภาพจากจุล ินทริย ์ เป็นต้น 
รวมทิ้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับขุมซน จากการนำวัตถุดิบในขุมขน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ 
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือขุมขน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ 
ขุมขน

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ S tartup และวิสาหกิจขุมขน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ใน 
พ ื้นท ี่เช ื่อมโยงระเบ ียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จ ังหวัดข ัยภ ูม ิ ขอนแก่น กาฬสินธุ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสิเชียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ รวมทิ้ง 
สนับสนุนความรู้ค ้านกฎ ระเบ ียบท ี่เก ี่ยวช ้อง ส่งเสริมการเช้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาข่องทาง 
การตลาดในต้นทุนที่ตํ่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข่น e-C om m erce, e-M arketin§ เป็นต้น

๖) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ ืาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มิศักยภาพให้ก้าวไปสู่ 
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแก่น ขัยภูมิ นครราขสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็น 
ต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย 
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทิ้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขุมขนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนัก 
ออกแบบรุ่นใหม่ ให้ม ิท ักษะ ม ิความรู้ความสามารถท ิ้งการออกแบบและ การจ ัดการ เพื่อให้สินค้ามิความ 
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจขุมขนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ 
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับศู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

๗) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของประขาขนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไต้มาตรฐาน ท่ี 
อยู่อาศ ัยของผู้ม ีรายไต้น ้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเม ือง การเพิ่มพื้นที่ส ีเชียว ความสะอาด และดูแลความ 
ปลอดภัยของประซาขน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

๘) พืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ ต้นน้ํา 
ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ขัยภูมิ และนครราซสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปา 
อนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษให้ขัดเจน ส่งเสริมประขาขนมืส่วนร่วม ในการพืนฟู ปลูกป่า และบีองกันการ 
บุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปาต้นป้าและบีองกันการขะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ซุ่มนํ้า

๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยขนํจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 
สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกซนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์
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สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ 
ด้นแบบ การทำวิจ ัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง เพิ่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ 
ประโยซ'น!.นเซิงพาณิซย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาการท่องเท่ียวเซิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา

๑)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมซุมซนในการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประซาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งซาวไทยและ 
ต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนรัตลักษณ์ของซุมซน พัฒนาแบรนด์และ 
ส ื่อสารความแตกต่างซองขุมซนต่างๆ ในรูปแบบการเล ่าเร ื่อง (Storytelling) ส ่งเสริมการขายแพ ็กเกจการ 
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป๋าหมายเฉพาะกลุ่ม เซ่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นด้น

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราซสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ 
เกษ และอุบลราซธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ด ืงจุดเด่นหรือรัตลักษณ์ของแต่ละ 
พื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเซื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเซื่อมโยงสู่ประเทศลาว 
กัมพูซา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งซาวไทย 
และต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรือรัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความ 
จดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาฃีพ 
รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท่าแผนที่ท ่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ฃนถ่าย 
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีซีวิตลุ่มนํ้าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราซธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเซื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
ลี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมของ สองฝังโขง พัฒนากิจกรรมการ 
ท ่อง เท ี่ยวให ้ม ีค วาม ห ล าก ห ล าย อาท ิ ก ารท ่อ งเท ี่ยว /พ ัก ผ ่อน ซ ม ท ัศน ียภ าพ และว ิถ ีซ ีว ิต ล ุ่ม แม ่น ํ้าโข ง 
(Leisure/Lifestyle)nารท่องเท ี่ยวด ้วยจักรยานและการเด ินทางแบบคาราวาน (Cycling/CaravanTours) การ 
ท่องเที่ยวเซิงมหกรรม (Festivals/EventsXป็นด้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้ 
มาตรฐานความปลอดภ ัย ส ่งเสร ิมการบริหารจ ัดการท ี่เก ิดจากข ุมซนเพ ื่อสร้างงานและรายได ้ เน ้นพัฒนา 
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างซาติที่เพิ่มขึ้น

๔) พ ัฒนาและส ่งเสร ิมการท ่องเท ี่ยวย ุคก ่อนประวัต ิศาสตร์ ในจังหวัดซอนแก่น กาฬสินธุ อุดรธานี 
หนองบัวลำภู และขัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เซิงสร้างสรรค์และมีซีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดืย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ซมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and  learn) ท ั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท ี่ยวที่สนใจศึกษาวิว ัฒนาการของภาค 
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงป๋จจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเช้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน 
และนันทนาการของครอบครัว พ ัฒนาส ินค ้า/บร ิการ/ของท ี่ระล ึก ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง 
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประซาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเช้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อให้เช้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้ปอยครั้ง

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราขสีมา โดยส่งเสริม 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวช้อง อาทิ
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ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ซุดกิหา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาขีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาใน 
ต้านเวขศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการ 
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาขาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและ 
การประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

๖) พ ัฒนาและส่งเสริมการท่องเท ี่ยวธรรมขาติในจังหวัดขัยภูม ิ เลย นครราขลึมา อุบลราขธานี โดย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์ 
มากกว่าการท่องเที่ยวที่ค ุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาด 
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ไต้มาตรฐาน ประขาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ 
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เขื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ขุมขนและ 
ท้องถิ่น เขื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกขน กับขุมขนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะ'ผ่มือบุคลากรในภาคบริการและการ 
ท่องเที่ยว จัดัฝ ืกอบรมมัคคุเทศก์ต้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจขุมขน 
ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พัก1ให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ี 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
แนวทางการพัฒนา

๑) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช ื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา 
โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้าน 
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๒) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ 
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราขธานี บุรีรัมย์ 
ร้อยเอ็ด นครราขสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ข่องจราจรเพื่อเพื่มประสิทธิภาพทางหลวง

๓) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราขสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ 
และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ 
เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะใน 
เมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น

๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มืศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ 
เม ืองขายแดนท ี่ม ืศ ักยภาพ รวมท ั้งบริเวณใกล้พ ื้นท ี่เขตเศรษฐกิจพ ิเศษขายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง 
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุบให้มืการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวางผัง 
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยขนํจากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวขายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา
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๑) พัฒนาด่านซายแดน โดยพัฒนาโครงลร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ 
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Custom s/lm m igration/Q uarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบ 
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จ ุดเด ียว (N ational Single Window) เพิ่ม 
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยอวามสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าขายแดนที่มีศักยภาพ

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงซายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕  (บึง 
กาห-ปากซ้น) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มิความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใซ้จ่ายในการเดินทาง

๓) พัฒนาพื้นที่เซตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจซายแดน พร้อมทั้งเร่งรัด 
การดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มืความพร้อมด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล

โครงการสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในข่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติฉบับที่ ๑๒ มีคัวอย่างแนวคิด 
โครงการสำหรับการซับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ ดังนี_้__________________________________
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสำคัญของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพซีวีตอย่างยั่งยืน

^โครงการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ป็ญหา ความยากจนและพัฒนา 
คุณภาพ1ชีวิตผู้มีราย,โต้'น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
ทางสังคม

^  โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ซุมซน 
^  โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออมขุมซน 
เพื่อสวัสดิการ ซองผู้สูงอายุ 
^  โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
^  โครงการแก้ปิญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 
เส่ียง

โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ 
ความร้แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภซนาการที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปิญหา 
ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดส้อม

^  โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มื 
คุณภาพสูงในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
^  โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็น 
ศูนย์กลางแพ่ซั่น
^  โครงการบ็องกัน พีนพ่และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ปาไม้
>  โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดส้อมเพื่อให้เป็น 
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนา การท่องเที่ยวเซิง บูรณาการ

^  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓ . ๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราซสีมา ซัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบล่าง ๑  
(นครราชสีมา ขัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

Unique Position
กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน”
หรือ “Innovation for FAS I I I ”

FASTTT มาจากคำว่า
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ทำให้ลดวัยหรือกระซุ่มกระซวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง โค 
เนื้อ/โควากิว
ร = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละ 
จังหวัด จังหวัดนครราขสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราซที่มีซื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหม่ี 
คั้นขอนารี” ของจังหวัดขัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ฯ ทรงมีพระราขด0ารีให้อนุรักษ์ไว้ มีความ 
ประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีซื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ 
“ไหมหางกระรอกหมีภูภิรมย์” หรือ “ LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัด 
สุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมี 
โรงงานทอผ้าไหม ท่ีทอผ้าให้ผู้นำ APAC ที่เดินทางมาร่วมประขุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเซิงธรรมขาติ
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ ๔๖,๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘ ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในสำตับที่ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนื้ยังมีด่านค้าขายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน 
การค้าขายแดนซ่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรซ่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี 
จำนวนมากและการนำกลับไปใข้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived 
Fuel: RDF)

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)
๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. เป ็นแหล่งท ่องเท ี่ยวที่ม ีความหลากหลายทั้งการท่องเท ี่ยวอารยธรรมขอม เซิงนิเวศน์ การกีฬาที่ม ี

ซื่อเสียง
๓. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าขายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป๋าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๔ ปี
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีลัดส่วนร้อยละ ๒๑ รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีลัดส่วน
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ร้อยละ ๒๐ และภาคการค้าร้อยละ ๑๓ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ ๖๘.๑๕ ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ประขากร 
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ ๑๖.๘๕ ประกอบอาขีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ 
ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ ม ีศ ักยภาพทางการท ่องเท ี่ยวท ี่หลากหลายท ั้งท ่องเท ี่ยว 
ธรรมขาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เปีน มรดกโลก เป็น 
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวภันก็มีปญหาในเรื่องการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ลัดส่วนคนยากจน ร้อยละ ๑๒.๑ รายได้เฉลี่ย 
ครัวเร ือน/ปี ๒๕๐,๖๒๖ บาท หนี้ส ินเฉลี่ยครัวเร ือน/ปี ๒๐๐,๒๑๗.๐๘ บาท ม ีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Ginocoefficient) ส ูงกว่าค ่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเปีาหมายการพัฒนาในการเป ็น “ศูนย์กลางของเกษตร 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังน้ื

๑ . การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ใน 
ภาคการเกษตรทั้งพืซและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาข่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปิญญาดั้งเติมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 
ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

๒. พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอ ทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และนื้าเพื่อการเกษตรให้ 
เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับนํ้า การกระจาย 
นื้าไปยังพ้ืนท่ี

๓. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ 
วงจรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งขาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด 
นครราขสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร

๔. ส่งเสริมอาขีพ และเพิ่มทักษะปีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร 
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าขุมขนกับการท่องเที่ยว

๕. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใข้ประโยขน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ 
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด

๖. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้!ด้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพขีวิตที่ดีขึ้น 
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปีญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่น 
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
พันธกิจ (Mission)

๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
๒)ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเซิงคุณภาพ
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายขายแดน
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๘) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา
๑) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
๑ .๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
๑ .๕  ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ ส่งเสริมการใข้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
๑.๗ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันค้านการตลาดสินค้าเกษตร
๑.๑๐ ส่งเสริมอาซีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง

๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
๒. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายไค้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒.๒ พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
๒.๓ พัฒนาบุคลากรค้านการท่องเที่ยว
๒.๔ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
๒.๕  พัฒนาและพีนฟูแหล่งท่องเที่ยว
๒.๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬา
๒.๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยข้าง
๒.๘ ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าซายแดน
๒.๙ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
๒.๑๐ ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประซาสัมพันธ์ และการตลาด 
๒.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
๒.๑๒ ส่งเสริมการตลาดและการประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
๒.๑๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

๓) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางค้านร่างกายและสติป้ญญาดีขึ้น



๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 
๓.๒ พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพซีวิต 
๓.๓ ส่งเสริมอาขีพ ทักษะ'ชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
๒. เป ็นศ ูนย ์กลางการศ ึกษา ศาสนา ศึลปวัฒนธรรม และสาธารณสุฃท ี่ม ีค ุณภาพมาตรฐานสากล 

ประซาซนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ ซาติ 
๔. เป็นที่ตั้งซองส่วนราซการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราฃสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)
“ โคราซเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย ”

เป้าประสงค์รวม
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราซสีมา 
๒) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมซาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
๔) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปิญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลัก ของ 

ชาติ
๔) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
๒) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
๔) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สินซองประซาซน
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 
ปี ๒๔๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันป้ญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

๑ .๒ พัฒนาขุดลอก ศูคลองและจัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค 
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขป้ญหานํ้าท่วมและนาแล้ง
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๑ .๓ พัฒนาชุมซนและสังคมตามแนวทางปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใซ้นํ้า และ 
ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เปีนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้ม ีค ุณภาพมีทักษะและศักยภาพ 

ตามมาตรฐานสากล รองรับประซาคมอาเซียน
๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใข้เป็นเครื่องและประกอบการศึกษาเป็น 

เครื่องมือของชุมซนและประซาซนทั่วไป
๒.๔ ส่งเสริมให้ประซาซนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประซาคม 

อาเซียนในทุกด้าน
๒.๖ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธ์พีซและเมล็ดพันธุที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ 

พีขใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกซน
๓.๒ ลดต ้น ท ุน การผล ิตและเพ ิ่มม ูลค ่าผลผล ิตท างการเกษ ตร ปร ับปรุงผล ิตผล1ให ้ม ืค ุณภาพ มี 

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกซน 
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำต้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มซ่องทางตลาด 
๓.๔ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓ . ๖ ส่งเสริมประซาซนในท้องถิ่นให้มืการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการ

อนุรักษ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมซนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมซนให้เข้มแข็ง 
๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมซน
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตซองเด็ก เยาวซน สตรี ผู้ส ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส 

ประซาซน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพซองประซาซน
๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
๔.๔ ป็องกันและแก้ไขปีญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖ ดำเนินการโครงการ อบจ. สัญจร เพื่อให้บริการประซาซน และรับทราบป้ญหา อุปสรรค และ 

ความต้องการซองประซาซนในพื้นที่
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติค ุณผู้ท ี่เป ็นแบบอย่างที่ด ี และสร้างคุณประโยซน์ต่อสังคม รวมทั่ง 

จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fam e) เพ ื่อประกาศเกียรติค ุณ ผู้มืค ุณูปการ และสร้างซื่อเสียงให้แก่จังหวัด 
นครราซสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔.๑ พัฒนาศักยภาพซองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาซนในทุกระดับ ให ้ม ืค ุณภาพและ 

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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๕ .๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาซนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ 
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปองกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยซน์ 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการต้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาต้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความ 

จำเปีนและความต้องการของประซาซน
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราขการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ เพ่ือสนับสนุน 

เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มืความขำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔ ประสานในการแก้ไขป้ญหาความเดือนร้อนของประขาขนในต้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม 

ให้ ประขาขนเข้าใจในการใข้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราขสีมา เพื่อแก้ไขปีญหาการจราจร ความ 

ปลอดภัย และความเปีนระเบียบในการให้บริการแก่ประขาขน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาพันฟูและส่งเสริมกิจกรรมต้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมขนท้องถิ่น 

โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พัฒนาและพันฟูแหล่งท ่องเท ี่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมต้านการ 

ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กระคุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายไต้จากการท่องเท ี่ยวของจังหวัด 
นครราขสีมา เพ่ิมข้ึน

๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
พัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ 
และ ต่างประเทศ

๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการ 
แข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเปีนเลิศทางต้านกีฬา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๒ นำระบบสารสนเทศมาใข้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ไต้รับการศึกษา อบรมการทำว ิจ ัย เพ ิ่มพ ูนความรู้ เพื่อ 

ยกระดับ ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประซาขน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ 
ประซาคม อาเซียน

๘.๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกขนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยขน่สูงสุด แก่ประขาขนในจังหวัดนครราขสีมา

๘.๕ เปีดโอกาสให้ประขาขนได้เข้าม ีส ่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ 
ประขาซนในการพัฒนาจังหวัดนครราขสีมา

๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราซการ
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในซีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมซาติ และภัยพิบัติต่างๆ
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๙.๒ ส ่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน ม ูลน ิธ ิการกุศลและองค์กรที่ 
เกี่ยวข้องใน การเตรียมความพร้อมในการ,ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรบิเดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ โดย 
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๙.๔ สนับสนุนการัฝืกอบรมจัดตั้งและอบรมพื่นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาพินฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าสำคลอง และปาไมืให้มืความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหามลพิษและปีญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่นทุกระดับ 
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเปีนระบบ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิลัยทัศน์

“เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี 
สาธารณูปโภคครบครับ เกษตรกรรมก้าวหน้า
การดีกษาก้าวโกล ห่วงใยประขาขบ”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้าบเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประขาชน และบ้านเมือง 
เบ้าประสงค์

มืความพร้อมในการให้บริการประขาขน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวขี้วัดระดับเบ้าประสงค์

๑. จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าอบรมและจัดศึกษาดูงาน 
๒. จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใข้ในการปฏิบ้ติงานเพียงพอและทันสมัย 
๓. ร้อยละของประชาชนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล 
๔. ร้อยละของประขาซนที่ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑. การพัฒนาความสามารถชองบุคลากร จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่ง 
บุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดูงาน

๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดิและการ 
ปฏิบัติงานที่มืประสิทธิภาพ

- จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพียงพอและทันสมัย
- ร้อยละของประชาชนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้า 
รับบริการจากเทศบาล

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละของประชาชนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้ารับ 
บริการจากเทศบาล

หน่วยงาบท่ีรับผิดขอบ
สำน ักปลัดเทศบาล/กองคล ัง/กองว ิชาการและแผนงาน/กองข ่าง/กองสาธารณส ุขและ 

สิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม 
ความเช่ือมโยง
๑ . ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

3 3



ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
เป๋าประสงค์

มีความพร้อมในการให้บริการประซาขน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ดัวขี้วัดระดับเป๋าประสงค์

๑ . สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเม ินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ท ันสมัย
๓ .  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร ับการเพ ิ่มพ ูนความรู้
๔. จำนวนกิจกรรมที่ส ่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประซาคมอาเซียน
๔. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพขีวิตเด็กและเยาวขน
๖. ร้อยละของเด็กและเยาวซนที่เข ้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและ'พัฒนาคุณภาพ,ชีวิต

๒. ย ุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ

กลยุทธ์หรีอแนวทาง และดัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวข้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา - สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายนอกของ สมศ.
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ท ันสมัย
- ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ 
เพิ่มพูนความรู้

๒. ส ่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประซาคม 
อาเซียน

จำนวนกิจกรรมที่ส ่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประซาคมอาเซียน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนและ,พ ัฒนาค ุณภาพ1ชีวิตเด็กและ 
เยาวขน

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
คุณภาพขีว ิตเด ็กและเยาวซน
- ร้อยละของเด็กและเยาวขนที่เข ้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสบุนและ,พ ัฒนาค ุณภาพ1ชีวิต

หน่วยงานที่รับผิดขอบ
กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง
๑ . ย ุท ธศาส ตร ์จ ังห ว ัด : ย ุทธศาส ตร ์ท ี่ ๒ ล ด ค วาม เห ล ื่อ ม ล ้าท างส ังค ม แ ล ะพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ข ีว ิต  

ประซาซน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
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ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประซาซนการใข้ภูมีปีญญาท้องถิ่น 
lib ประสงค์

๑. ประซาซนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพื่งตนเองได้
๒. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ
ดัวข้ึวัดระดับเฟ้าประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. ร้อยละของเกษตรกรที่เซ้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซน 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร
๔. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร
๕ . ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้าน

๓ .  ยุทธศาสตร์การพัฒบาด้านการเกษตร นละการสาบต่อตามแนวทางพระราขดำริ
พับธกิจ

การเกษตร
กลยุทธ์หรีอแนวทาง และดัวซ้ีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวสัวัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนา 
เศรษฐกิจพอเพียง

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อ 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เรียนร้ซุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการ 
ด้านการเกษตร

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง 
วิซาการด้านการเกษตร
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทางวิซาการด้านการเกษตร

๓. การพัฒนา บำรุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าใน 
การเกษตร

- จำนวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประซาซนที่ได้รับประโยซน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าในการเกษตร

หน่วยงานท่ีรับผิดขอบ
กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความฟ้อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัว

ซองโลก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร
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๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี 
๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประซาขน 

เป้าประสงค์
๑. ประขาขนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๒. ประขาขนมีสุฃภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

ตัวชี้วัดระดับเป๋าปร ะสงค์
๑ . จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๒. ร้อยละของประซาขนที่ได้รับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๓. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการป๋องกัน แก้ไข

ปีญหายาเสพติด
๔. ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการ 

ป้องกันแก้ไขป้ญหายาเสพติด
๕ . ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด 
๖. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
๗. ร้อยละของประขาขนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
๘. จำนวนประขาขนมีอาชีพ ลดการว่างงาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
พันธกิจ

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑. การจัดสวัสดีการสังคมและ 
การสังคมสงเคราะห์

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
- ร้อยละของประขาขนที่ได้รับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคม 
สงเคราะห์

๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับขุมซน และการป้องกัน 
แก้ไขปิญหายาเสพติด

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการ 
ป้องกัน แก้ไขปิญหา ยาเสพติด
- ร้อยละของประซาฃนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ขุมขน และการป้องกัน แก้ไขป้ญหายาเสพติด
- ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด

๓. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม 
รายได้

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
- ร้อยละของประขาขนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
- จำนวนประขาซนมีอาชีพ ลดการว่างงาน

หน่วยงานที่รับผิดขอบ
กองสวัสดีการสังคม 

ความเขื่อมโยง
๑ . ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาขน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม
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๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมี 
คุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประซาขน 
ดูแลรักษาสุขพอนามัยของตนเอง

๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในขุมขน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

๓. เฝ ็าระวังและฟ้องกันโรคที่เก ิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน 
สุขภาพแก่ประซาขน 

เฟ้าประสงค์
ประขาขนมีสุฃภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

ด้วข้ึวัดระดับเฟ้าประสงค์
๑ . ร้อยละของประขาขนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
๒. จำนวนประขาขนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟ้องกันและควบคุมโรคต่างๆ 
๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประขาขน 
๔. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน 
๕ . จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล 
๖. จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และการแพทย์ฉุกเฉิน 

กลยุทธ์หรือแนวทาง และ ตัวข้ึวัดร ะตับกลยทธ์

๕ .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
พันธกิจ

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. เสริมสร้างสุขภาวะของประขาขน 
รวมทั้งการฟ้องกันและควบคุมโรค

- ร้อยละของประขาขนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
- จำนวนประขาขนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟ้องกันและ 
ควบคุมโรคต่างๆ
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประขาขน

๒. ส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุฃที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
- จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
- จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 
และการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเช่ือมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสาธารณสุข
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
พับธกีจ

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริม สนับสบุนด้านกีฬา และนันทนาการ 

เปัาประสงค์
ปลูกผิงให้ประซาฃนมืจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ'ปีญญาท้องถ่ิน 

ดัวซ้ีวัดระดับเปัาประสงค์
๑ . ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญาท้องถิ่น 
๒. ร้อยละของประซาซนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓ .  จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการซุมซน
๔. ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งฟรมการกีฬาและนันศนาการชุมซน

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวซ้ีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ดัวซ้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประซาซนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญา 
ท้องถ่ิน

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและ 
นันทนาการ
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 
สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยงานท่ีรับผิดขอบ
กองการศึกษา 

ความเซ่ือมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม
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๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิบ 
พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน และบ้านเมือง 
เบ้าประสงค์

การเตรียมความพร้อมในการเผซิญกับเหตุภัยพิบัติต่าง  ๆ
ตัวช่ืวดระดับเบ้าประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ร้อยละซองประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวซ๋ีวดระดับกลยุทธ์

๑ .  การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานท่ีรับผิดซอบ
สำนักปลัดเทศบาล 

ความเช่ือมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เปีนมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจ

๑ .  ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ศ ึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ 
และระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสีย

๒. ส่งเสริมให้มืจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เบ้าประสงค์

มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ดัวข้ีวัดระดับเบ้าประสงค์

๑ .  จำนวนประซาซนที่เข ้าร ่วมโครงการเก ี่ยวก ับการส ่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา 
ทรัพยากร ธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม 
๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบรวบรวมและ

บำบัดนํ้าเสีย
๔. ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเลริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และ 

ระบบบำบัดนํ้าเสีย
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กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนประขาขนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแล'รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการการคัดแยกขยะ 
กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้า 
เสีย

- จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัด 
ขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้าเสีย
- ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม 
การคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้าเสีย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเช่ือมโยง
๑ .  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ก าร พ ัฒ น าอ งค ์ก ร ป ก ค ร อ งส ่ว น ท ้อ งถ ิ่น : ย ุท ธศาส ตร ์ท ี่ ๑ ๐ ก ารอ น ุร ัก ษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ

๑ . พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มิความสะดวก และพัฒนา๒รงสร้างพ้ี'นุฐาน่1ห้ม่ันคง 
๒. ให้มิและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา 

เป๋าประสงค์
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มิระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมิมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเป๋าประสงค์
๑ .  จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น 
๒. ร้อยละของประขาซนท่ี!ด้รัไฟระโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูไ][ภคและส่ิงก่อสร้างภายในตำบล 
๓. จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น 
๔. ร้อยละของประขาขนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และ 

สิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๕ . จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าใน1ชุมชนเพิ่มขึ้น 
๖. ร้อยละของประขาซนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ 

ระบายนํ้าในขุมขน
๗. จำนวนแหล่ง-น้ําท่ีได้,รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 
๘. ร้อยละของประขาซนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหา 

แหล่งนํ้าในการอุปโภคและบริโภค
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กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์

๑ .  พัฒนาสาธารณูปโภค 
และสิ่งก่อสร้างภายใน 
ตำบล

- จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละชองประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและ 
สิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๒. ปรับปรุงและซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค และ 
สิ่งก่อสร้างภายในตำบล

- จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล 
เพ่ิมข้ึน
- ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๓ .  ก่อสร้าง พัฒนา และ 
บำรุงรักษาระบบระบาย 
น้ําในชุมซน

- จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชนเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษา 
ระบบระบายนํ้าในชุมชน

๔. การพัฒนา บำรุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหาแหล่ง 
นํ้าในการอุปโภคและ 
บริโภค

- จำนวนแหล่ง,น้ําท่ีได้'รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
- ร้อยละชองประซาซนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและ 
จัดหาแหล่งนํ้าในการอุปโภคและบริโภค

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กองช่าง 

ความเช่ือมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปริหารราชโฑรแบบบรพาการตามทลักธรรมาภิบาล 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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แบบ ยท. 04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลโนนสูง

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เบา้หมายจาก ตัวซ้ีวัดระดับ คา่เบา้หมาย กลยุทธ/์ ตัวข้ี'รัด ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เบา้ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเบา้หมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับลนุน
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวด จุดมุง่หมาย จุดมุ่งหมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ การพฒันา
พฒันา (ตัวข้ีวัดรวม)

การบรหิาร การบริหาร การบริหาร มืความพร้อม จำนวนคร้ังของ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพฒันา จำนวนการ บุคลากรทุกคน โครงการจัด สำนักปลัด กอง
ราซการแบบ จัดการ จัดการ ในการ การจัดโครงการ ความสามาร จัดอบรม ได้รับการ อบรม ส่ง วิซาการ
บ ุรณ าก าร บ้านเมืองท่ี บ้านเมืองให้มื ให้บริการ อบรมบุคลากร ถของ การส่ง เพ่ิมพูนความรู้ บุคลากร และแผน
ตามหลักธรร ดี ประสิทธิภาพ ประขาซน การส่งบุค๓กรเข้า บุคลากร บคุลากรเขา้ ๑ คร้ังต่อปี เข้าอบรม
มาภบิาล และ อบรน!ละจัด อบรม และ การจัดการ

บริหารงาน ศึกษาดูงาน จัดศกึษาดู ศึกษาดูงาน
ตามหลักธรร งาน
มาภบิาล

จำนวนอุปกรณ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สร้างระบบ จำนวน สนับสนุน จัดหา ทุกสานกั/
เคร้ัอิงิมือ การบริหาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ กอง
เคร่ืองใข้ในการ จัดการท่ีดี เคร่ืองมือ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือ
ปฎิบ้ตงาน และการ เคร่ืองใข้ใน เคร่ืองใข้ ๑ เคร่ืองใข้ให้
เพยีงพอและ 
ทันสมัย

ปฏิบัติงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ 

งานเพยีงพอ
คร้ังต่อปี มีความ 

พร้อมใน 
การ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สร้างระบบ ร้อยละของ เพ่ิมข้ึนร้อยละ สำรวจ ทุกสานกั/
ประขาขนท่ีมื ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ การบริหาร ประขาซนท่ี ๑๐ ความพึง กอง
ความพีงพอใจ จัดการท่ีด มีความพีง พอใจของ
ตอ่การเขา้รับ 
บรกิารจาก 
เทศบาล

และการ 
ปฏิบัติงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ

พอใจต่อ 
การรับ 
บริการจาก

ประซาซน 
ต่อการรับ 
บริการจาก

เทศบาล เทศบาล
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา๋หมายจาก ตัวช้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา๋ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระตับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวด จุดมุ่งหมาย จุดมุง่หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ การพฒันา
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการ ร้อยละของ เพ่ิมข้ึนร้อยละ สำรวจ ทกุสานกั/
ประซาขนท่ีให้ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีส่วนร่วม ประซาซนท่ี ๑๐ ความพึง กอง
ความร่วมมือ ของ ให้ความ พอใจของ
หริอเขาร่วม ประซาขน ร่วมมือหรือ ประซาซน
กิจกรรมของ เข้าร่วม ต่อการรับ
เทศบาล กิจกรรม บริการจาก

ของเทศบาล เทศบาล
ลดความ การพฒันา การพัฒนา ส่งเสริมด้าน สถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม สถาน ปีละ ๑คร้ัง การตรวจ กอง
เหล่ือมล้า ด้าน ด้านการศึกษา การศึกษาทัง้ ผ่านเกณฑก์าร สนับสนุน ศึกษาผา่น คุณภาพ การศึกษา
ทางสังคม การศึกษา ระดับก่อนวัย ประเมิน การจัด เกณฑก์าร การศึกษา
และพัฒนา เรยีน อนุบาล คุณภาพ การศึกษา ประเมิน
คุณภาพชีวิต ประถมศึกษา การศกึษา คุณภาพ
ประชาซน และ ภายนอกของ การศึกษา

มธัยมศกึษา สมศ. ภายนอก
ของ สมศ.

ร้อยละของ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ส่งเสริม ร้อยละของ เพ่ิมข้ึนร้อยละ การจัดการ กอง
นักเรียนท่ีได้รับ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสนุน นักเรียนท่ี 1อ๐ ต่อปี เรียนการ การศึกษา
การศึกษาที่ การจัด ได้รับ สอนในช้ัน
ทันสมัย การศึกษา การศึกษาท่ี เรียน และ

ทันสมัย นอกช้ัน
เรียน

4 3



ความ
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน 
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.

เปา้หมายจาก 
พนัธกจิ/
จุดมุ่งหมาย 
เพือ่การ 
พัฒนา

ตัวซ้ีวัดระดับ 
เปา๋ประสงค/์ 
จุดมุง่หมายเพือ่ 
การพฒันา 
(ตัวซ้ีวัดรวม)

คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ 
แนวทาง 
การพฒันา

ตัวช้ี'รัด 
ระดับกล 
ยุทธ์

ความก้าวหน้ํา 
ของเปา๋หมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 
หลัก

หน่วย 
สนับสนุน๖

๐
๖
๑

๖
๒

๖
๓

๖
๔

ร้อยละของ 
บคุลากรทาง 
การศึกษาที ่
ได้รับการ 
เพิม่พนูความรู้

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพฒันา 
ความสามาร 
ถของ
บคุลากรทาง 
การศึกษา

จำนวนการ 
จัดอบรม 
การส่ง 
บคุลากรเขา้ 
อบรม และ 
จดัศกึษาด ู
งาน

บุคลากรทุกคน 
ได้รับการ 
เพ่ิมพูนความรู้ 
๑ คร้ังต่อปี

โครงการจัด 
อบรม ส่ง 
บุคลากร 
เข้าอบรม 
การจัดการ 
ศึกษาดูงาน

กอง
การศึกษา

จำนวนกิจกรรม 
ท่ีส่งเสริมการ 
เตรียมความ 
พร้อมเข้าสู ่
ประขาคม 
อาเซยีน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมการ 
เตรยีมความ 
พร้อมเข้าสู ่
ประชาคม 
อาเซยีน

จำนวน 
กิจกรรมท่ี 
ส่งเสริมการ 
เตรยีมเขา้สู ่
ประขาคม 
อาเซยีน

ปีละ ๓ 
กิจกรรม

การให้ 
ความ รู้ 
สอนภาษา 
อาเซียน 
จัดกิจกรรม 
เก่ียวกับ 
อาเซยีน

กอง
การศึกษา

จำนวนกิจกรรม 
การส่งเสริม 
สนับสนุนและ 
พฒันาคณุภาพ 
ขีวิตเด็กและ 
เยาวขน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
เด็กและ 
เยาวชน

จำนวน 
กิจกรรม 
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
คุณภาพ 
ชีวิตเด็ก 
เยาวชน

ปีละ ๓ 
กิจกรรม

การอบรม 
ให้ความรู้ 
เก่ียวกับ 
การพัฒนา 
คุณภาพ 
ชีวิตเด็ก 
เยาวชน

กอง
การศึกษา
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาัหมายจาก ตัวข้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ ตัวข้ีวัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปาัประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวด จุดมุง่หมาย จุดมุ่งหมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพฒันา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ การพัฒนา
พัฒนา (ตัวข้ีวัดรวม)

ร้อยละของเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม ร้อยละของ เพ่ิมข้ึนร้อยละ การอบรม กอง
และเยาวขนที่ สนับสนุน เด็กและ ๒๐ ต่อปี ใหค้วามรู้ การศึกษา
เข้าร่วม และพัฒนา เยาวขนร่วม เก่ียวกับ
กิจกรรม คุณภาพชีวิต กิจกรรมฯ การพัฒนา
ส่งเสริม เด็กและ คุณภาพ
สนับสนุนและ เยาวขน ชีวิตเด็ก
พฒันาคุณภาพ เยาวซน
ชีวิต

พัฒนา การพัฒนา การพฒันา ประขาขนมี จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมและ จำนวน ปีละ ๓ กิจกรรม กอง
อุตสาหกรรม ด้าน ด้าน อาขีพและ การส่งเสริม พฒันาศักย กิจกรรม กิจกรรม ส่งเสริม สวัสดิการ
การเกษตร การเกษตร การเกษตร รายได้ และพัฒนา ภาพศนูย์ ส่งเสริม และพัฒนา สังคม
แบบครบ และการสาน เพยีงพอ ศกัยภาพศูนย์ เรียนรู้ขุม'ซน และพัฒนา ศกัยภาพ
วงจรเพ่ือ ต่อตาม สามารถ นรยนรู่',ขุม,ซน เพ่ือพัฒนา ศักยภาพ ศูนย์เรยีนรู้
เป็นครัวของ แนวทาง พ่ืงตนเองได เพ่ือพัฒนา เศรษฐกจิ ศูนย์เรยีนรู้ ขุมขน
โลก พระราขดำริ เศรษฐกิจ ขุมซนฯ

พอเพียง
จำนวน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมและ จำนวน ปีละ ๓๐ คน กิจกรรม กอง
เกษตรกรทีเ่ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ พฒันาศักย กิจกรรม ส่งเสริม สวัสดิการ
ร่วมกิจกรรม ภาพศนูย์ ส่งเสริม และพัฒนา สังคม
การส่งเสริม เรียนรู้ขมุ,ซน และพัฒนา ศักยภาพ
และพัฒนา เพ่ือพัฒนา ศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้
ศกัยภาพศูนย์ เศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ ขุมขน
เร่ยนรู่1ชุม'ซน ขุมขนๆ
เพ่ือิพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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ควาน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา๋หมายจาก ตัวจ้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ ตัวจ้ีวัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา๋ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสบุน
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวิด จุดมุ่งหมาย จุดมุง่หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพฒันา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ การพฒันา
พัฒนา (ตัวจ้ีวัดรวม)

จำนวนกิจกรรม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่งเสริมการ จำบวบ ปีละ ๕ โครงการ กอง
การส่งเสริมการ เรียนรู้ทาง กิจกรรม กิจกรรม อบรม สวัสดีการ
เรียนรู้ทาง วชิาการดา้น ส่งเสริมการ ความรู้ สังคม
วิชาการดา้น การเกษตร เรียนรู้ด้าน วิชาการ
การเกษตร การ ด้าน

เกษตร การเกษตร
จำนวน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมการ จำนวน ปีละ ๓๐ คน โครงการ กอง
เกษตรกรทโขา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เริยิบรู้ิทาง กิจกรรม อบรม สวัสดิการ
ร่วมกิจกรรม วิชาการดา้น ส่งเสริมการ ความรู้ สังคม
การส่งเสริมการ การเกษตร เร่ยนรู้ด้าน วิชาการ
นรยนรู่''ทาง การ ด้าน
วชิาการดา้น เกษตร การเกษตร
การเกษตร

ลดความ การพัฒนา การพฒันา ส่งเสริม จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การจัด จำนวน ปีละ ๓ กิจกรรม กอง
เหล๋ึอิมิลา สังคม ดา้นเศรษฐกจิ คุณภาพชีวิต เกีย่วกบัการจํด้ สวัสดีการ กิจกรรม กิจกรรม ด้าน สวัสดิการ
ทางสังคม และสังคม ลดอบายมขุ สวัสดีการสังคม สังคมและ เกีย่วกบัการ สวัสดีการ สังคม
และพัฒนา พัฒนา และการสังคม การสังคม จัด สังคมและ
คุณภาพชีวิต ทรัพยากร สงเคราะห์ สงเคราะห์ สวัสดิการ การสังคม
ประจาชน มนุษย์ให้มี สังคมและ สงเคราะห์

การกินดี อยู่ การสังคม
ดี สงเคราะห์
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ความ
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน 
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.

เปา๋หมายจาก 
พนัธกจิ/
จุดมุ่งหมาย 
เพือ่การ 
พัฒนา

ตัวซ้ีวัดระดับ 
เปาัประสงค/์ 
จุดมุง่หมายเพือ่ 
การพฒันา 
(ตัวซ้ีวัดรวม)

คา่เปาัหมาย กลยทุธ/์ 
แนวทาง 
การพฒันา

ตัวข้ี'วัด 
ระดับกล 
ยุทธ์

ความก้าวหน้ํา 
ของเปาัหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 
หลัก

หน่วย 
สนับสนุน๖

๐
๖
๑

๖
๒

๖
๓

๖ 
(£

จำนวน 
ประขาซนท่ี 
โดรับการจัด 
สวัสดิการสังคม 
และการสังคม 
สงเคราะห์

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐ การจัด 

สวัสดิการ 
สังคมและ 
การสังคม 
สงเคราะห์

จำนวน 
กิจกรรม 
เกีย่วกบัการ 
จัด
สวัสดิการ 
สังคมและ 
การสังคม 
สงเคราะห์

ปีละ ๑ 00  คน กิจกรรม
ด้าน
สวัสดิการ 
สังคมและ 
การสังคม 
สงเคราะห์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จำนวนกิจกรรม 
เกีย่ว กับการ 
เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ให้กับขุมซน 
และการ 
ปัองกัน แก้ไข 
ปัญหา ยาเสพ 
ติด

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การ
เสริมสร้าง 
ความ 
เข้มแข็ง 
ให้กับขุมขน 
และการ 
ปัองกัน 
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ

จำนวน 
กิจกรรม 
เก่ียวกับการ 
เสริม
สร้างความ 
เข้มแข็งให้กับ 
ขุมขนและ 
การปัองกัน 
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

ปีละ ๓ 
กิจกรรม

การอบรม 
ให้ความรู้ 
รณรงค์ 
ปัองกัน 
เก่ียวกับ 
ปญัหายา 
เสพติด

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จำนวน 
ครอบครัวท่ีมี 
ความเขม้แขง็ 
และห่างไกล 
จากยาเสพตดิ

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ให้กับขุมขน 
และการ 
ปัองกัน แก้ไข 
ปัญหายาเสพ 
ติด

จำนวน 
กิจกรรม 
เก่ียวกับการ 
เสริม
สร้างความ 
เข้มแข็งให้กับ 
ขุมขนและ 
การปัองกัน 
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

ปีละ ๓ 
กิจกรรม

การอบรม 
ให้ความรู้ 
รณรงค์ 
ป๋องกัน 
เก่ียวกับ 
ปัญหายา 
เสพติด

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา๋หมายจาก ตัวซ้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ ตัวซ้ีวัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เข่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา๋ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวด จุดมุ่งหมาย จุดมุง่หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพฒันา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ การพฒันา
พัฒนา (ตัวซ้ีวัดรวม)

จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การส่งเสริม จำนวน ปีละ ๓ คร้ัง โครงการ กอง
การส่งเสริม อาชีพและ กิจกรรม อบรม สวัสดิการ
อาชีพและเพิม่ เพิม่รายได้ ส่งเสริม ส่งเสริม สังคม
รายได้ อาชีพและ ความรู้การ

เพ่ิมรายได้ ประกอบ
อาชีพ

จำนวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ การส่งเสริม จำนวน ปีละ ๕๐ คน โครงการ กอง
ประซาซนท่ีเข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ อาชีพและ ประซาขนท่ี อบรม สวัสดิการ
รับการส่งเสริม เพิม่รายได้ เข้ารับการ ส่งเสริม สังคม
อาชีพและเพิม่ ส่งเสริม ความรู้การ
รายได้ อาชีพและ ประกอบ

เพิม่รายได้ อาชีพ
จำนวน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การส่งเสริม จำนวน ปีละ ๓๐ คน โครงการ กอง
ประซาซนมี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ อาชีพและ ประขาขนท่ี อบรม สวัสดิการ
อาชีพ สามารถ เพิม่รายได้ เข้ารับการ ส่งเสริม สังคม
เล้ียงตนเอง ส่งเสริม ความรู้การ
และครอบครัว อาชีพและ ประกอบ
ได้ เพ่ิมรายได้ อาชีพ

ลดความ การพัฒนา การพัฒนา ประซาซนมี ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้าง ร้อยละของ ลดลงร้อยละ โครงการ กอง
เหล่ือมล้ํา สาธารณสุข ด้าน สุขภาวะท่ีดี ประซาซนท่ีมี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สุขภาวะของ ประซาซนท่ี ๑๐ ต่อปี ปัองกันโรค สาธารณสุ
ทางสังคม สาธารณสุข มีสุขภาพ การเจ็บปว่ย ประขาซน มีการ โครงการ ขและ
และพัฒนา พลานามยั ลดลง รวมท้ังการ เจ็บป่วย ส่งเสริม ส่ิงแวดล้อ
คุณภาพชีวิต สมบูรณ์ ป๋องกันและ ลดลง สุขภาพ ม
ประขาซน แข็งแรง ควบคุมโรค
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ความ
เข่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน 
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.

เปา้หมายจาก 
พนัธกจิ/
จุดมุ่งหมาย 
เพือ่การ 
พัฒนา

ตัวซ้ีวัดระดับ 
เปา๋ประสงค/์ 
จดุมุง่หมายเพือ่ 
การพฒันา 
(ตัวซ้ีวัดรวม)

คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ 
แนวทาง 
การพฒันา

ตัวช้ี'วัด 
ระดับกล 
ยุทธ์

ความก้าวหน้ํา 
ของเปา๋หมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 
หลัก

หน่วย 
สนับสนุน๖

๐
๖
๑

๖
๒

๖
๓

๖
๔

จำนวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ เสริมสร้าง จำนวน ปีละ ๕๐ คน โครงการ กอง
ประซาซนท่ี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สุขภาวะของ ประซาซนท่ี อบรม สาธารณสุ
ได้รับความรู้ ประซาซน ได้รับความรู้ ความรู้ ขและ
เกีย่วกบัการ รวมท้ังการ เกีย่วกบัการ เก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อ
ป้องกันและ ป๋องกับและ ป๋องกับและ การป้องกัน ม
ควบคุมโรค ควบคุมโรค ควบคุมโรค โรค
ต่างๆ ต่างๆ
จำนวนกิจกรรม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ เสริมสร้าง จำนวน ปีละ ๕ โครงการ กอง
ท่ีส่งเสริม สุขภาวะของ กิจกรรมท่ี กิจกรรม ส่งเสริม สาธารณสุ
สุขภาพของ ประซาซน ส่งเสริม สุขภาพ ขและ
ประซาซน รวมท้ังการ สุขภาพของ ประซาซน ส่ิงแวดล้อ

ป๋องกันและ ประซาซน ม
ควบคุมโรค

จำนวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ส่งเสริม จำนวน อส ปีละ ๑๐๐ คน โครงการ กอง
อาสาสมัคร ศกัยภาพ ม.ท่ีได้ รับ อบรมและ สาธารณสุ
สาธารณสุขท่ี ด้าน การอบรม ศึกษาดูงาบ ขและ
โต้รับการอบรม สาธารณสุข ศึกษาดูงาน ส่ิงแวดล้อ
ศกึษาดงาน ม
จำนวนการ ๒ ๒ ๒ เอ ๒ เสริมสร้าง จำนวนการ ปีละ ๒ โครงการ กอง
จัดการอบรมให้ สุขภาวะของ อบรม กิจกรรม อบรม สาธารณสุ
ความรูเ้กีย่วกบั ประซาขน ความรู้ด้าน ความรู้ด้าน ขและ
ด้าน รวมท้ังการ สาธารณสุข สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อ
สาธารณสุข ปัองกันและ และการ และการ ม
และการแพทย์ ควบคุมโรค แพทย์ แพทย์
ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน
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ความ
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน 
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.

เปาัหมายจาก 
พนัธกจิ/
จุดมุ่งหมาย 
เพือ่การ 
พัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปา๋ประสงค/์ 
จุดมุง่หมายเพือ่ 
การพฒันา 
(ตัวช้ีวัดรวม)

คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ 
แนวทาง 
การพฒันา

ตัวช้ีวัด 
ระดับกล 
ยุทธ์

ความก้าวหน้ํา 
ของเปา๋หมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 
หลัก

หนว่ย 
สนับสนุน๖

๐
๖
๑

๖
๒

๖
๓

๖
(si

พัฒนา การ ยุทธศาสตร์ ปลูกผิงให้ ส่งเสริม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่งเสริม ส่งเสริม ปีละ ๕ โครงการ กอง
โคราขเมือง พฒันาการ การพฒันา ประซาซนมื กิจกรรมด้าน สนับสนุน กิจกรรม กิจกรรม ส่งเสริม การศิกษา
น่าอยู่ ท่ีเป็น ท่องเท่ียว ดา้นการ จิต สานึกใน ศาสนา ศิลป การดำเนนิ ด้านศาสนา กิจกรรม
มิตรกับ ศาสนา ทอ่งเทีย่ว การอนรัุกษ์ วัฒนธรรม งาบด้าน ศิลป ทางศาสนา
สงิแวิดิลอม วัฒนธรรม ศาสนา ศาสนา ประเพณ ี และ ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ศิลป

วัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปีญญา วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณ ี และ ประเพณี ท้องถ่ิน ประเพณี และภูมิ ประเพณี
กีฬา และภูมิ และภูมิ ปัญญา และภูมิ

ปัญญา ปัญญา ท้องถ่ิน ปัญญา
ทัอิงิถ๋ัน ท้อิงิถ่ิน ท้อิงิถ่ิน

ร้อยละของ ๒ ๓ (ร1 ๕ ๖ ส่งเสริม ร้อยละของ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ โครงการ กอง
ประซาซนใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสบุน ประซาซนท่ี ๑๐ ส่งเสริม การศึกษา
ต"าบลท่ีเขาร่วม การดำเนนิ เข้าร่วม กิจกรรม
กิจกรรมด้าน งานด้าน กิจกรรม ทางศาสนา
ศาสนา ศาสนา ศิลป ด้านศาสนา ศิลป
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ศิลปะวัฒน วัฒนธรรม
ประเพณ ี และ ประเพณี ธรรม ประเพณี
ภุมิปีณณา และภูมิ ประเพณี และภูมิ
ท้องถ่ิน ปัญญา และภูมิ ปัญญา

ท้องถ่ิน ปัญญา ท้องถ่ิน
ท้อิงิถ่ิน
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา๋หมายจาก ตัวซ้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ ตัวช้ี-รัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา๋ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสบุน
ยุทธศาสตร์ เขตจ้งัหิวัด จุดมุง่หมาย จุดมุง่หมาย ๐ ๑ 1อ ๓ ๔ การพฒันา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ เพือ่การพฒันา
พัฒนา (ตัวซ้ีวัดรวม)

พัฒนา การรกัษา การรักษา การรักษา จำนวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ การปัองกัน จำนวน ปีละ ๕ กิจกรรม สำนักปลัด
โคราชเมือง ความ ความ ความสงบ กิจกรรม และบรรเทา กิจกรรมการ กิจกรรม การป้องกัน
น่าอยู่ ท่ีเป็น ปลอดภัยใน ปลอดภัยใน เรยีบรอ้ยชอง เกีย่วกบัการ สาธารณภยั ปัองกัน และ
มิตรกับ ชีวิตและ ชีวิตและ ประซาซน {เองกับและ ท่ีมืประสิทธิ บรรเทาสา บรรเทา
ส่ิงิแวิดิลอม ทร้พัยึสิน ทรัพยสิน และบานเมอืง บรรเทาสา ภาพ ธารณภัย สาธารณภยั

ธารณภยั
ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ การปัองกัน ร้อยละของ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ การอบรม สำนักปลัด
ประชาชนทีเ่ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ และบรรเทา ประชาชนท่ี ๑๐ ใหค้วามรู้
ร่วมกิจกรรม สาธารณภยั ร่วม สาธิตการ
การป้องกัน ท่ีมืประสิทธิ กิจกรรมการ ป้องกันและ
และบรรเทาสา ภาพ ปัองกัน บรรเทาสา
ธารณภยั บรรเทาสา ธารณภัย

ธารณภยั
พัฒนา การอนรัุกษ์ การอนรัุกษ์ มกีารวางแผน จำนวน ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ส่งเสริม จำนวน ปีละ ๘๐ คน โครงการ กอง
โคราชเมือง ทรัพยากรธ ทรัพยากรธรร ปรับปรุง ประชาชนทีเ่ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสบุน ประชาชนท่ี ปลูกป่า สาธารณสุ
นา่อยู่ท่ีเป็น รรมชาติ มชาติและ พัฒนา ร่วมโครงการ การดูแล เข้าร่วม ดูแลรักษา ขและ
มิตรกับ และ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม เกีย่วกบัการ รักษา โครงการ ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อ
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ใหเ้ปน็เมอืง ส่งเสรีม ทรัพยากร ส่งเสริม ธรรมชาติ ม

นา่อยู่ สนับสนุนการ ธรรมชาติ สนับสบุน และ
ดูแลรักษา และ ดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและ ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และ

ส่ิงแวดล้อม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้หมายจาก ตัวข้ีวัดระดับ คา่เปา้หมาย กลยทุธ/์ ตัวข้ีวัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา้ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา้หมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ เขตจังิหวัิด จุดมุง่หมาย จุดมุ่งหมาย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพฒันา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ เพือ่การพฒันา
พัฒนา (ตัวข้ีวัดรวม)

จำนวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สนบัสนนุ จำบวน ปีละ ๕ การอบรม กอง
กิจกรรม สง่เสรมิ กิจกรรม กิจกรรม ให้ความรู้ สาธารณสุ
เกียิ่วิกบัการ การการคดั สนับสบุน สาธติการ ขและ
สนบัสนนุ แยกขยะ

ส่งเสริมการ 
คัดแยกขยะ คดัแยก ส่ิงแวดลัอ

สง่เสรมิการ กำจัดขยะ สิง ขยะ ม
กาจดขยะ

คดัแยกขยะ สิง่ปฏกิลู ปฏิกูล และ กำจดัขยะ
กาัจดํ'ขยะ สง 
ปฏกิลู และ

และระบบ 
บำบดัน ํา้

ระบบบา'บด 
น้ําเสิย

สิง่ปฏกิลู 
และระบบ

ระบบบาบด เสยี บำบดัน ํา้
น ํา้เสยี เสยี
ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สง่เสรมิ ร้อยละจอง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ การอบรม กอง
ประขาซนท่ีเข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ การคดั ประจาจนท่ี ๑๐ ใหค้วามรู้ สาธารณสุ
ร่วมกิจกรรม แยกขยะ ร่วมกิจกรรม สาธติการ ขและ
สนบัสนนุ กำจดัขยะ

ส่งเสริมการ 
คัดแยกขยะ คดัแยก ส่ิงแวดลัอ

สง่เสรมิการ สิง่ปฏกิลู กำจัดจยะ ส่ิง ขยะ ม
คดัแยกขยะ และระบบ ปฏิกูล และ กำจดัขยะ
กำจดัขยะ ส์ง 
ปฏกิลู และ

บำบดัน ํา้ 
เสยี

ระบบบาบด 
น้ําเสิย

สิง่ปฏกิลู 
และระบบ

ระบบบำบดั บำบดัน ํา้
ใฑเสยี เสยี
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา๋หมายจาก ตัวซ้ีวัดระดับ คา่เปา๋หมาย กลยุทธ/์ ตัวข้ี-วัด ความก้าวหน้ํา โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
เช่ือมโยงกับ อปท. ใน อปท. พนัธกจิ/ เปา๋ประสงค/์ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล ของเปา๋หมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสบุน
ยุทธคาสตร์ เขตจังหวัด จุดมุ่งหมาย จุดมุง่หมาย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา ยุทธ์ หลัก

เพือ่การ เพือ่การพฒันา
พัฒนา (ตัวซ้ีวัดรวม)

การ'บ่!'หาร การพฒันา การพฒันา การคมนาคม จำนวนการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนา จำนวนการ ปีละ ๑๓ โครงการ กองซ่าง
ราซการแบบ โครงสร้าง ด้านโครงสร้าง สะดวก พัฒนา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ สาธารณูปโภ พัฒนา ชุมซน ก่อสร้าง
บุรณาการตาม พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน รวดเร็ว มี สาธารณูปโภค ค และ สาธารณูปโ สาธารณูปโ
หลักธรรมไก่ ระบบ และสงกอสร้าง ส์งก่อสร้าง ภค และ ภค และ
บาล สาธารณูปโภ 

ค ท่ี
ภายในตำบล 
เพ่ิมข้ึน

ภายในตำบล 
รองรับ

ส่ิงก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน

ส่ิงก่อสร้าง

ครอบคลุม ประซา
และมี คมอาเซียน
มาตรฐาน

จำนวนการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปรับปรุง จำนวนการ ปีละ ๑๓ โครงการ กองซ่าง
ปรับปรุงและ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ และ ปรับปรุง ชุมซน ปรับปรุง
ซ่อมแซม ซ่อมแซม ซ่อมแซม ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปโภ สาธารณูปโ สาธารณูปโ
และสงก่อสร้าง ค และ ภค และ ภค และ
ภายในตำบล ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
เพ่ืมิข้ึน ภายในตำบล เพ่ิมข้ึน
จำนวนการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ก่อสร้าง จำนวนการ ปีละ ๑๓ โครงการ กองข่าง
ก่อสร้าง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ พัฒนา และ ก่อสร้าง ชุมซน ก่อสร้าง
พฒันา และ บ0ารุงิรักษา และบำรุง บำรุงรักษา
บำรุง รักษา ระบบ รักษาระบบ ระบบ
ระบบระบาย ระบาย'นาใน ระบายนํา้ใน ระบายน้ํา
น้ําในชุมขน 
เพ่ิมข้ึน

ชุมขน ชุมซน 
เพ่ิมข้ึน

ในชุมซน

5 3



ความ
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน 
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.

เปา๋หมายจาก 
พนัธกจิ/
จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการ 
พัฒนา

ตัวซ้ีวัดระดับ 
เปา๋ประสงค/์ 
จุดมุง่หมาย 
เพือ่การพฒันา 
(ตัวซ้ีวัดรวม)

คา่เปา๋หมาย กลยทุธ/์ 
แนวทาง 
การพฒันา

ตัว,ช้ีวัด 
ระดับกล 
ยุทธ์

ความก้าวหน้ํา 
ของเปา๋หมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 
หลัก

หน่วย 
สนับสนุน๖

๐
๖
๑

๖
๒

๖
๓

๖
๔

จำนวนแหล่ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพฒันา จำนวน ปีละ ๑๓ โครงการ กองจ่าง
บ้ําท่ีได้รับการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ บำรุงรักษา แหล่งน้ําท่ี ขุมซน ก่อสร้าง
บำรุงรักษา ก่อสร้างและ ได้รับการ บำรุงรักษา
ก่อสร้างหรือ จัดหาแหล่ง บำรุงรักษา แหล่งน้ําใน
จ่อมแซม น้ําในการ ก่อสร้าง การอุปโภค
เพ่ิมข้ึน อุปโภคและ จ่อมแซม บริโภค

บริโภค เพ่ิมข้ึน
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ก ารว ิเค ร าะ ห ์ศ ัก ย ภ าพ ด ้าน โ ค ร งส ร ้างพ ื้น ฐ าน  เศ รษ ฐ ก ิจ  สังคม ก าร ศ ึก ษ า สาธารณ ส ุข 

ทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลโนนสูง โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis) เพื่อ 
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในบีจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths ; ร)
๑ . เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุดี
๒. เป็นชุมซนที่สงบไม่มีบีญหาด้านอาซญากรรม
๓ .  บีญหาทางสังคมไม่รุนแรง
๔. มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อซ่วยเหลือกัน
๔. มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม (เซ่น ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก เป็นด้น)
จุดอ่อน (W eaknesses : พ )
๑ . ใม่มีระบบซลประทาน พื้นที่การเกษตรขาดแคลนนํ้าในการทำการเกษตรนอกฤดู
๒. ไม่มีระบบการบริหารจัดการนํ้าแบบยั่งยืน
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลน้อย
๔. มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยน้อย
๔. ขาดตลาดกลางพืซผลทางการเกษตร
โอกาส (O pportunitie s : 0 )
๑ . มีหน่วยงานราขการต่าง  ๆในพื้นที ่ เพื่อติดต่อประสานงานและให้ความซ่วยเหลือ 
๒. พระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๔๔๒ ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยซน์ของประซาขนใน 
ท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน

๓. การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจเป็นแบบสังคมเมือง 
อุปสรรค (Threats : T)
๑ . งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
๒. การเมืองระดับประเทศยังมีปิญหาความขัดแย้งทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
๓ .  ปีญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมซาติต่าง  ๆ เซ่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย 
๔. มีบางพื้นที่ทำการเกษตรเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร 
๔. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมลิทธิ๋ที่ดิน 
๖. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายบอกท่ีเก่ียวข้อง
ท ี่ท ำการเท ศบ าลตำบ ลโน น ส ูง ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๔๔ ถนนศรีธาน ี ตำบลโนนส ูงและต ั้งอย ู่ท ิศ  

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราซสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราซสีมาประมาณ ๓๖ กิโลเมตร 
ละติจูดทิ ๑๔.๑๗๘๘๘๑๗๑๒๖๔๓๗๒ ลองติจูดทิ ๑๐๒.๒๔๑๖๘๔๑๔๒๐๔๓๘๒ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง 
มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพื้นที่อำเภอ โนนสูงมีพื้นท่ี ๑๒.๙๔ ตร.กม. 
ส ่วนเซตเทศบาลน ั้นแต ่เด ิมกว ้างขวางมาก ไม ่สามารถจะให ้บริการแก่ประซาซนได้เน ื่องจากรายได ้ใม ่ 
เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๔.๐๔๘ ตารางกิโลเมตร
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โดย “พระราซ กฤษ ฎ ีกาเปล ี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโน น ส ูง จ ังหว ัดนครราขส ีมา พ.ศ. 
๒๔๙๓” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต ่อมาได้ม ีการขยายเขตเทศบาลเพ ิ่มข ึ้นเป ็น ๑๒.๙๔ ตาราง 
กิโลเมตร ตามประกาศในราขกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๔ มีเขต 
เทศบาล ดังนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองล่งนํ้าสหกรณ์ ฝังเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด 
ห ม าย เล ข ๒ ๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนส ูง)-ขามสะแกแสง ติดกับริมคลองส่งนํ้า 
สหกรณ์ ฝังเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวริมคลองส่งนํ้าสหกรณ์ฝังเหนือ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร

ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ เสียบริมคลองส่งนี้าสหกรณ์ฝังเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 
หลักเขตที่ ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหลุม 
ข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านซาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ไป 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ ๓๒๐ เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุด 
ซึ่งริมลำเขียงไกร ฝังตะวันตกดัดกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญราษฎร์

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทาง 
หลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก 
ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนโนนนามาบรรจบกับริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทาง 
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัด 
ห ม า ย เล ข  ๒ ๐๖๗  ส า ย แ ย ก ท า ง ห ล ว ง แ ผ ่น ด ิน ห ม า ย เล ข  ๒ (โนนส ูง) •ข า ม ส ะ แ ก แ ส ง  ฟ าก 
ตะวันตก ระยะ ๑ ,๔๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทาง 
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) -  ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๔๐๐ เมตร ถึงหลักเขต 
ท่ี ๖

ต้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางเทศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ 
บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี กม ๒๙๓.๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง 
เหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ
V

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านคล้า
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ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฎิบต

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาบ
ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา หน่วยงาบที่รับผิดซอบ 

หลัก
๑. ด้านการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองให้มี 
ประสิทธิภาพ

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง 
เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
๒. นำเครื่องมือ เครื่องใซ้ และระบบสารสนเทศมาใซ้ในการ 

บริหารงานเพื่อให้บริการกับประซาซนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
โดยยึดถือประโยซน์สูงสุดของประซาซน ผู้รับบริการเน้นสำคัญ
๓. สนับสนุนบุคลากรซองเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา 

อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิด 
ประสิทธิผลในการบริการประซาซน
๔. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างขุมซน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกซน
๔. เปีดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 

และความต้องการซองประซาซน

สำนักปลัด 
กองคลัง
กองวิซาการและ 
แผนงาน

๒. ด้านการศึกษา ๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาซองโรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดให้เน้นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) 

ให้เน้นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใข้เน้น 

เครื่องมือและประกอบการศึกษา
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มทักษะ 

ประซาซนในขุมซน

กองการศึกษา

๓. ด้านการพัฒนาการ 
เกษตร และการสาน 
ต่อตามแนวทาง 
พระราซดำริ

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพิซ และเมล็ดพันธุพืซที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลด
ด้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๒. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในขุมซน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
๔. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
๔. ส่งเสริมประซาซนในขุมซน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภคและการอนุรักษ์
๖. ประสานและบริหารการจัดการนํ้า พัฒนาขุดลอก คูคลองและ 
จัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร ตามพระราซ 
ดำรัสซององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อแก้ไซป้ญหานํ้า 
ท่วมและนํ้าแล้งอย่างเน้นระบบ
๗. พัฒนาขุมซนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

5 7



ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา หน่วยงาบที่รับผิดขอบ 
หลัก

๔. ด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการขุมซนให้ 
เข้มแข็ง เพื่อเบ้นผู้นำการพัฒนาขุมซนและท้องถิ่นที่มืคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมซน เพื่มศักยภาพสร้างความ 

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตของเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเ'ซ้ือ HIV โดยการจัด 
กิจกรรม ที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหา 
งบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตอย่าง 
ต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวซน เพื่อเบ้น 

บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต 
๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของ 

แรงงานในท้องถิ่น
๖. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปราบปรามและ 
แก้ไขป้ญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด

กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 
กองวิขาการและ 
แผนงาน

๕ . ด้านการพัฒนา 
สาธารณสุข

๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาขนใน 

ระดับตำบล และขุมซนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ 
ประซาซนได้รับบริการที่ดิ ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ และร่วมมือ 
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาซนในขุมซนให้มื 

สุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลัง 
กายการป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ 
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ 
วิธีการทางการแพทย์

กองสาธารณสุขฯ

๖ . ด้านการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา

๑. พัฒนา พินฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของขุมซนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
สืบสาน และเซื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒. พัฒนาและพินฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ของตำบลโนนสูงเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วน
ราซการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง
๓. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
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บัญชสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒<£๖๑ -  ๒๕๖(ะ) แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒(ร!๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
จำนวน งบประมาณ จำบวบ งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำบวบ งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๑ . ย ุทธศาสตร์การบริหารราชการให ้ม  ี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือให้รองรับ 
การปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามที่กฎหมาย 
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

- - ๖ ๑,๙๒๕,๐๐๐ ๘ ๒,๐๗๕,๐๐๐ ๘ ๑,๐๗๕,๐๐๐ ๘ ๑,๐๗๕,๐๐๐ ๓๐ ๖,๑๕๐,๐๐๐

๑.๓ สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบล 
โนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูน 
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ 
ทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ

๘ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๘ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๘ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๘ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๓๒ ๗,๓๘๐,๐๐๐

ประขาซน
๑.๔ บ ูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา - - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐
ท้องถ่ินร่วมกันระหว่างขุมขบ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกซน เพื่อพัฒนาตำบลโนน
สูง
๑.๕ เปีดโอกาสให้ประขาซนได้เข้ามีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายและความ 
ต้องการของประขาซนในการพัฒนาตำบล
โนนสูง

๑.๖ แนวทางการพ ัฒนา จัดให้มีการ 
ส่ือสารประขาสัมพันธ์ให้ประซาซนมีส่วน 
ร ่วมร ับร ู้และต ิดตามการทำงานของ

๑ ๓๘,๐๐๐ ๑ ๓๘,๐๐๐ ๑ ๓๘,๐๐๐ ๑ ๓๘,๐๐๐ ๔ ๑๕๒,๐๐๐

เทศบาล
รวม ๑๖ ๓,๗๘๓,๐๐๐ ๑๘ ๔1๐๓๓,๐๐๐ ๑๘ ๓,๐๓๓,๐๐๐ ๑๘ ๓,๐๓๓,๐๐๐ ๗๐ ๑๓,๘๘๒,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒ ๔๖๑ ปี ๒<£๖๒ ปี ๒(£๖๓ ปี ๒<£๖๔ จ ๒๔๖๔ รวม ๔ ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของ 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

- - ๕๔ ๒๐,๑๗๘,๐๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๕๗,๘๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๕๗,๘๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๕๗,๘๐๐ ๒๑๖ ๘๐,๖๓๑,๒๐๐

รวม - - <£๔ ๒๐,๑๗๘,๐๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๗๘,๐๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๗๘,๐๐๐ ๕๔ ๒๐,๑๗๘,๐๐๐ ๒๑๖ ๘๐,๗๑๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๔๖๑ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ จ ๒๔๖๔ รวม ๔ จ
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๓. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาการ 
เกษตร และการสาบต่อตามแนวทาง 
พระราซด0ารี
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืช และ 
เม ล ็ด พ ัน ธ ุพ ืข ท ี่ด ีม ีค ุณ ภ าพ  เพ ื่อ 
เกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริม 
ให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิต 
และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

- - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐

รวม - - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์ นิ ๒๔๖๑ นิ ๒๔๖๒ นิ ๒๔๖๓ นิ ๒๔๖๔ นิ ๒๔๖๔ รวม ๔ นิ
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม
๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขน เพ่ิม ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๓๒๐,๐๐๐
ศักยภาพสร้างความเขมแขื่งอย่างยงย่น
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ - - ๔ ๑๔,๑๓๐,๐๐๐ ๔ (ร) «0 , (ร) 6ท o , o  o  o ๔ ๑๗,๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๘,๑๓๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๖,๔๒๐,๐๐๐
ซ ีว ิต ข อ งเด ็ก  สตรี ผ ู้ส ูงอาย ุ ผ ู้พ ิก าร
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต ิดเขื้อ HIV โดยการ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้
เก ิดกองท ุนหรือจ ัดหางบประมาณ เพ ื่อ
ดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพขีวิต
อย่างต่อเนื่อง
๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและ 
เยาวขน เพื่อเนินบุคลากรทีม่ีคุณภาพของ 
สังคมต่อไป ในอนาคต

๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐

๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
ตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

" “ ๗ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๗ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๗ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๗ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๒๘ ๑๔,๗๒๒,๐๘๘

๔.๖ แผนงาน ประสานการปฏิบ ัต ิ เพื่อ 
ป๋องกัน ปราบปราม และแก้ไขป๋ญหาการ

๒ ๙๔,๐๐๐ ๒ ๙๔,๐๐๐ ๒ ๙๔,๐๐๐ ๒ ๙๔,๐๐๐ ๘ ๓๘๐,๐๐๐

เสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด 
๔.๗ แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติ - - ๑ ๔,๐๐๐ ๑ ๔,๐๐๐ ๑ ๔,๐๐๐ ๑ ๔,๐๐๐ ๔ ๒๐,๐๐๐

ค ุณ ผ ู้ท ี่เน ิน แ บ บ อ ย ่า ง ท ี่ด ีแ ล ะ ส ร ้า ง
คุณประโยขน์ต่อสังคม สร้างขื่อเสียงให้แก่
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และจังหวัด
นครราขสีมา

รวม - - ๑๙ ๑๙,๒๙๐,๔๒๒ ๑๙ ๒๐,๒๙๐,๔๒๒ ๑๙ ๒๑,๒๙๐,๔๒๒ ๑๙ ๒๒,๒๙๐,๔๒๒ ๗๖ ๘๓,๑๖๒,๐๘๘

6 3



ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖® จ ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ จ
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕ .๒ ส ่ง เส ร ิม  ส น ับ ส บ ุบ ใ ห ก้ าร  
รักษาพยาบาลประขาขนในระดับตำบล 
และข ุม ข น ท ี่ม ีค ุณ ภ าพ แล ะม าต รฐาน  
เพื่อให้ประขาขนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและ 
ทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐

๕ .๓ ส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนาม ัยของ 
ประขาขนในขุมขนให้มืสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออก 
กำลังกายการปองกันโรค การใข้ยาอย่าง 
ถ ูกต ้องและการเข้าร ับการตรวจสุขภาพ 
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม 
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

๑๖ 1๐,๒๒๐,๔๐๐ ๑๖ ๒,๔๒๐,๔๐๐ ๑๖ ๒,๔๒๐,๔๐๐ ๑๖ ๒,๔๒๐,๔๐๐ ๖๔ ๙,๔๘๑,๖๐๐

รวม - - ๑๗ ๒,๕๒๐,๔๐๐ ๑๗ ๒,๗๒๐,๔๐๐ ๑๗ ๒,๗๒๐,๔๐๐ ๑๗ ๒,๗๒๐,๔๐๐ ๖๘ ๑๐,๖๘๑,๖๐๐

6 4



ยุทธศาสตร์ ปี ๒(£๖๑ จ ๒(£๖๒ ปี ๒<£๖๓ ปี ๒(£๖๔ จ ๒ (£๖๔ รวม ๕  ปี
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๖ . ย ุท ธศ าส ต ร ์ด ้าน การพ ัฒ น าการ 
ท่องเที่ยว ศาสบา วัฒบธรรมประเพณ 
และกีฬา
๖ .๑แผนงาน พัฒนา พื่นฟูและส่งเสริม 
ก ิจกรรมด้านศาสนา ศึลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ีของขุมขนท้องถิ่น เพื่อ 
การอน ุรักษ ์ส ืบสาน และเซ ื่อมโยงส ู่ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๖.๒ พัฒนา พื่นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม 
ส ร ้างแ ห ล ่งท ่อ ง เท ี่ยว ให ม ่รว ม ท ั้ง  
ก ิจก รรม ด ้าน ก ารท ่อ งเท ี่ยวแล ะส ิ่ง  
อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้น 
เศ รษ ฐก ิจแล ะส ร ้างรายได ้จาก ก าร 
ท ่อ ง เท ี่ย ว เพ ิ่ม ข ี้น  โด ยร ่วม ม ือ ก ับ  
หน่วยงานและส่วนราซการ ตลอดจน 
องค์กรภาคเอกขนที่เกี่ยวข้อง 
๖ .๔ ส่งเสริม สนับสบุนกิจกรรมลาน 
ก ีฬ าข ุม ข น และจ ัดการแข ่งข ัน ก ีฬ า 
ประเภทต่างๆ ระดับขุมขนจนถึงระดับ 
จ ังห ว ัด  เพ ื่อ ให ้เย าว ช น  น ัก เร ีย น  
นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 
ใบกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความ 
เป ็น เล ิศทางด ้านก ีฬาส ู่ก ีฬาอาช ีพใน 
ระดับชาติและนานาขาดิ

-

-

๕

๑

๙

(ร), คา (5)0,000  

๕ 0 ,0 0 0

๖๙๕,๐๐๐

๕

๑

๙

(ร),๓ (5)0,000  

(£๐,๐๐๐

๖๙๕,๐๐๐

๕

ร)

๙

ร),อา6 )0 ,0 0 0  

๕๐,๐๐๐

๖๙๕,๐๐๐

๕

ร)

๙

ร),คารา0 ,0 0 0  

๕๐,๐๐๐

๖๙๕,๐๐๐

๒0

๔

๓๖

(£ ,๒ ๔ 0,000  

๒๐๐,๐๐๐

๒,๗๘๐,๐๐๐

รวม - - ๑๕ ๒,๐(£(£,๐๐๐ ร)๕ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑๕ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑๕ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๖๐ ๘,๒๒๐,๐๐๐

6 5



ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๗. ย ุท ธศาส ตร ์ด ้าน การร ักษ าความ  
ปลอดภัยใน?วึตและทรัพย์สิบ
๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐
มูลน่ธการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗.๔ สนับสนุนการแกอบรมจัดตั้งและ 
อบรมส์นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัคร 
ฟ้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อ 
เป ็นกำลังสน ับสนุนเจ้าหน ้าท ี่ร ัฐและ

- - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๐๐,๐๐๐

ด ูแ ล ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย แ ล ะ  
การจราจรในชุมซนหมู่บ้าน

รวม - - ๔ ๓ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑๖ ๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐
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ยุทธศาสตร์ ปี เอ(£๖๑ ปี ๒(£๖๒ ปี ๒(£๖๓ ปี ๒<£๖๔ ปี ๒<£๖๔ รวม ๔ ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอบุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ 
ทุกส่วน ในการพัฒนาพินฟูและอนุรักษ์ 
ภูมิทัศน์ แหล่งนํ้า ลำคลอง และป่าไม้ 
ให้มิความอุดมสมบูรณ์

๓ ( 5 ) ( 5 ) < 0 , 0 0 0 ๓ ๑ ๑ ๖ , 0 0 ๐ ๓ ๑ ๑ ๖ , ๐ ๐ ๐ ๓ ๑ ๑ ๖ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๖ ๔ , ๐ ๐ ๐

๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ 
ทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก 
เพื่อป๋องกันและแก้ไขปีญหามลพิษและ 
ปีญหาสิ่งแวดล้อมของขุมซน เข่น การ 
กำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ

๓ ๑ ๐ < £ , ๐ ๐ ๐ ๓ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๓ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๓ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๒ ๐ , ๐ ๐ ๐

๘.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความ 
ร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบ 
กำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลอย่างเปีนระบบ

๕ ( £ ๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ , ๒ ๔ ๐ , ๐ ๐ ๐

รวม - - ๑๑ ๗๘๑,๐๐๐ ๑๑ ๗๘๑,๐๐๐ ๑๑ ๗๘๑,๐๐๐ ๑๑ ๗๘๑,๐๐๐ ๔๔ ๓1๑๒๔,๐๐๐

6 7



ยุทธศาสตร์ ปี ๒<£๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ จ ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำนวน

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๙ . ย ุ ทธศาสตร ์ ด ้ านการพ ั ฒนา  
โครงสร้างพ้ืนฐาน
๙ .๑ ก่อสร้าง ปร ับปรุงเส ้น ทางการ 
คม นาคม อย ่ า งท ั ่ ว ถ ึ ง  ให ้สามารถ  
ตอบสน องความต ้องการและแก ้ไข 
ป ีญหาความเดือดร้อนของประซาซน 
โดยเฉพาะเส ้นทางการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษ ตร แหล่งท ่องเท ี่ยวและ 
พื้นท่ีอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงขีวิต 
ของประซาขน

๒๕ ๑๗,๑๙๔,๐๐๐ ๑๙ ๑๙,๑๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๖,๐๑๘,00๐ ๔๔ ๙๒,๓๖๓,๐๐๐

๙.๓ ประสานในการแก้ไขปีญหาความ 
เด ือ ด ร ้อ น ข อ ง ป ร ะ ซ า ซ น ใ น ด ้า น  
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ 
ก่อสร้างอ่ืน ๆ

๑๘ (9 )lo, o  GTI , 6ท (ร) qD ๑๗ ๔,๙๔๔,๙๗๓ ๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๔ ๑๙,๘๙๔,๒๘๙

รวม - - ๔๓ ๒๙,๒๓๓1๓๑๖ ๓๖ ๒๔,๑๐๔,๙๗๓ ๑๗ ๔๘,๓๑๘,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๙๙ ๑๑๒,๒๔๗,๒๘๙

รวมท้ังสิน - - ๑ ๗๘ ๗๘1๒๔๑1๒๓๘ ๑๗๔ ๗๔,๔๖๓,๘๙๔ ๑๔๖ ๑๐๘,๗๗๔,๙๒๒ ๑๔๒ ๔๒,๐๔๗,๙๒๒ ๖๔๑ ๓๑๓,๖๓๘1๙๗๗

68



<T>Co



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒ /๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ.๐๑

V

ยุทธศาสตร์ ปี ๒<£๖๑ ปี ๒๕๖๒ จ ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
๙ .  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ น า  
โครงสร้างพื้นฐาน
๙.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส ้นทางการ ๑ ๑๐,๐๐๐1๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
คมนาคมอย ่ างท ั ่วถ ึ ง ให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการและแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประซาซน 
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและ 
พ้ืนท่ีอ่ืน  ๆ ท ีเ่กี่ยวข้องกับการดำรงซีวิต 
ของประซาซน

รวม - - - - ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
-----
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๓)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ.๐๑

แผนงาบ ปี 0๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
จำบวบ 

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
บริหารงานทั่วไป - - ๖ ๑๙๕,๘๐๐ - - - - - - ๖ ๑๙๔,๘๐๐
การรักษาความสงบภายใน - - ๖ ๓,๔๖๐,๔๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๔,๖๖๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๒,๑๒๐,๔๐๐
สาธารณสุข - - ๓ ๕,๓๐๑,๔๐๐ - - - - - - ๓ ๕,๓๐๑,๔๐๐
การศึกษา - - ๑ ๕ ,๖๐๐ - - - - - - ๑ ๕ ,๖๐๐
สังคมสงเคราะห์ - - ๑ ๑,๔ ๐๐ - - - - - - ๑ ๑,๔ ๐๐
อุตสาหกรรมและการโยธา - - ๑ ๑,๔๐๐ - - - - - - ๑ ๑,๔ ๐๐

รวมท้ังสิบ - - ๑๘ ๘,๙๖๕,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๔,๖๖๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓ ๑๗,๖๒๕,๐๐๐
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แบบ ผ ๐๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒(£๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสง
แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ิ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประขาซิป“เตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราขการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑ . ๑ แผนงาน ปรบปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการจัดงาน 
วันท้อง 
ถ่ินไทย

-เพ่ือเป็นการรำลึก 
ถึงคุณความดีของ 
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่ห้วรัขกาลท่ี ๕ 
ท่ีได้ก่อต้ังท้องถ่ิน 
ไทย

•จัดกิจกรรม เข่นปฏิญาณ 
ตนเป็นข้าราขการท่ีดี ร่วม 
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด 
ต่าง  ๆ ฯลๆ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาขิกพนักงาน 
ลูกจ้าง

ได้รำลึกนึกถึงคุณ 
ความดี
ของรัขกาลท่ี ๕ 
ท่ีได้ทรงโปรดต้ัง 
สุขาภบาลแห่งแรก

สำนักปลัดๆ  
(งานธุรการ)

๒ โครงการวัน 
สำคัญของขาติ

••นละพระ 
นหากษัตริย์

•เพ่ือเป็นการ 
แสดงออก 
ถึงความจ:•รักภักดี 
และ'ล้านกในพระ 
มหากรุณาธิคุณและ 
ความสามัคคีของ 
ประขาขนทุกหม่ 
เหล่าต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
•เพ่ือจัดกิจกรรมวัน 

สำคัญของขาติและ 
พระมหากษัตริย์

•จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ของขาติและพระมหา
กษัตริย์
•จัดกิจกรรมเทิด 

พระเกียรติถวายพระ 
พร ประดับธงทิว 
ตราสัญญาลักษณ์ 
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

. ะ , , ; 1- • ะ '

๖๐๐,๐๐๐

",

๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
ของประขาซน
เข้าร่วมโครไการ

ประซาซนมีความ 
จงรักภักดี 
และสำนึกในพระ 
มหากรุณาธิคุณ 
และเกิดความรัก 
ความสามัคคีต่อ 
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์

สำนักปลัดฯ 
(งาบธุรการ)
เป็นโครง 
การต่อ'.น๋ึอง 
ตลอดท้ังบ

____ 1

72



งบประมาณและ ที่มา ตัวขี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๓ จัดการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี 
สมาซิกสภา 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี 
สมาซิกสภาเทศ 
บาลตำบลโนนสูง ใน 
คราวครบวาระ หรือ 
มีตำแหน่งว่างลง

ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี สมาซิกสภา 
เทศบาลตำบลโนนสูง ท้ัง ๒ 
เขตเลือกตั้ง

๑1๐๐๐,๐๐๐ ๑1๐๐๐1๐๐๐ ๑1๐๐๐1๐๐๐ ๑1๐๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ ของ 
ประขาขนไข้สิทธ 
เลือกตั้ง

ได้นายกเทศมนตรี 
สมาซิก
สภาเทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนักปลัด  ๆ
(งานธุรการ)

๔ ดำเนินการ 
เปลี่ยนแปลง 
ฐานะเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
เป็นเทศบาล 
เมืองโนนสูง

เพื่อยกฐานะ 
เทศบาลตำบล 
โนนสูงเป็นเทศบาล 
เมืองโนนสูง

ยกฐานะเทศบาล ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ เทศบาลเมือง ยกฐานะเทศบาล 
ตำบลโนนสูงเป็น 
เทศบาลเมือง 
โนนสูง

สำนักปลัด  ๆ
(งาบธุรการ)

๔ โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล

๑.เพื่อเป็นการระลึก 
ถึงความสำคัญ 
และความเป็นมา 
ของการก่อกำเนิด 
เทศบาล
๒.เพื่อให้บุคลากร 
เทศบาลมีความรัก 
ความผูกพัน ความ 
สามัคคี
๓.เพื่อให้พนักงาน 
เทศบาลได้ตระหนัก 
ถึงความสำคัญ 
ของการปกครอง 
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรม เข่น ปฏิญาณ 
ตนเป็นข้าราขการที่ดี ร่วม 
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด 
ต่าง  ๆ ๆลๆ

๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ๑ ๐ ๐ 1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาซิกพนักงาน 
ลูกจ้างร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความรัก 
ความผูก 
พันความสามัคคี 
ซี่งจะก่อให้เกิดผล 
ต่อการปฏินัติ 
หน้าที่ราขการมาก 
ยิงขึ้น

สำนักปลัด•า 
(งานธุรการ)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๖ ส่งเสริมกิจการ 
กาชาดจังหวัด 
นครราชสีมา

เพ่ือส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมชองกาชาด 
จังหวัดนครราชสีมา

อุดหนุนกาชาดจังหวัด 
นครราชสีมา จำนวน 
๑ ครั้ง/ปี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ชอง 
ประชาชนไค้รับ 
ความช่วยเหลือ

ได้ให้การสนับสบุน 
กิจการกาชาด 
จังหวัด

สำนักปลัดๆ 
(งาบธุรการ)

ei กิจกรรม 5 ส. - เพ่ือจัดสถานท่ีทำงานให้ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และค้นหาเอกสาร 
สะดวกรวดเร็ว เหมาะ 
สำหรับปฏิบัติราชการ เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วใน 
การทำงานและบริการ 
ประชาชน

-พนักงานกองวิชาการ 
และแผนงานร่วมมือกัน 
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

๕1๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ •การจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์และเอกสาร 
ในการปฏินัตังาน 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย
•ห้องทำงานสะอาด 
เรียบร้อย 
- มืความปลอดภัย 
ใบการทำงาน 
ครอบคลุมการ 
ปฏิบัติร้อยละ๘๐

•อาคารกอง 
วิชาการและ 
แผนงานมีความ 
สะอาดเรียบร้อย 
เหมาะกับการเป็น 
สถานท่ีราชการใน 
การปฏิบีตราชการ 
และการบริการ 
ประชาชน

กองวิชาการ 
และแผนงาบ 
(งาบธุรการ)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ไต้รับ

รับผิดขอบ

๘ ปรับปรุงการ 
จัดทำแผนท่ี 
ภาษีและ 
ทะเบียน 
ทรัพย์สิน

๑ .  เพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูลเก่ียวกับ 
แปลงท่ีดินท่ีคัดลอกมา 
จากสารระบบที่ดิน๒. เพ่ือ 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ 
รายละเอียดของโรงเรือน 
และส่ิงปลูกสร้างบนแปลง 
ท่ีดินน้ัน  ๆ
๓ .  เพื่อสำรวจข้อมูล 
เกี่ยวกับการ1ไข้ประ'โย'ขนํ 
ของทรัพย์สินได้แก่ ท่ีดิน 
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 
๔. เพ่ือสำรวจข้อมูลเกี่ยว 
กับรายละเอียดของบีาย 
๔. เพ่ือนำข้อมูลท่ี 
ครบถ้วนเข้าโปรแกรมแผน 
ที่ภาษี

ปรับปรุงการจัดทำแผน 
ที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินให้ครอบคลุม 
ในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง และขอความ 
ร่วมมือจากสำนักงาน 
ท่ีดิน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ % ของพ้ืนท่ี 
ใบเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง

แผนท่ีภาษีมีความ 
ถูกต้อง
- เทศบาลมีรายไต้ 
เพ่ิม'ข้ึน
- เทศบาลมี
ฐานข้อมูลทางต้าน 
การเก็บภาษี

กองคลัง 
(งาบแผนท่ี 
ภาษีและ 
ทะเบียน 

ทรัพย์สิน)

รวม ๘ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑,๔๒๔,๐๐๐ ๒,๐คเ๔,๐๐๐ ๑,๐๓(๔1๐๐๐ ๑1๐๓(๔,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

‘ ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๑ . ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๓ แผนงาน สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประซาขน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ อบรมและศึกษาดู 
งานของคณะ 
ผู้บริหาร สมาซิก 
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้าง 
เทศบาล

เพ่ือเป็นการเพิ่มพูน 
ความรู้
และประสบการณ์ 
ใหม่  ๆ แก่
คณะผู้บริหาร สมาซิก 
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน 
จ้างเทศบาล

คณะผู้บริหารสมาซิก 
สภาเทคบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาล ประมาณ 
๒๐๐ คน

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาซิกสภา 
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้างและ 
พนักงาน 
จ้างเทศบาล 
มืความรู้เพ่ิมข้ึน

การปฏิบัติราขการมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สำนักปลัดๆ

๒ อบรมใหความเ- 
ด้านกฎหมาย 
แก่ประขาขน

๑. เพื่อให้ 
ประขาซนได้มื 
ความรู้ความเข ้าใจ 
กฎหมายเบ ื้องต ้น 
๒. เพื่อให้ 
ประซาขนสามารถ 
นำความรู้เก ี่ยวก ับ 
กฎหมายมาใข้ใน 
ชีวิตประจำวันได้

อบรมไห้ความรู้แก่ 
ประซาขนทั้ง ๑๓ 
ขุมซน ประมาณ 
๖ ๐  คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
กลุ่มเป๋าหมายที ่
เข้ารับการอบรมมี 
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย และ 
สามารถนำไปปรับ 
ไข้๒
ชีวิตประจำวันได้

-การทำผิดกฎหมาย 
ลดลง
-ประขาขนมีความ 
ม่ันใจในการป๋องกัน 
และคุ้มครองตนเอง 
ภายใต้หลักกฎหมาย

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(งานนิติการ)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ใต้รับ

รับผิดขอบ

๓ ธิเกอบรม 
คณะกรรมการ 
ชุม,ซนกลุ่ม 
แม่บ้าน
ท่ีปรึกษาชุม,ซน 
และศึกษาดูงาน

เพื่อเป็นการเพ่ิมพูน 
ความรู้ใหม่  ๆให้ 
คณะกรรมการ และ 
ท่ีปรึกษาชุมขบ

จัดธิเกอบรม ทบทวนความรู้ 
แก่คณะกรรมการ, ท่ีปรึกษา 
ชุมขน ท้ัง ๑๓ ชุมขน 
ประมาณ ๓๐๐ คน

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ๙๐ 
คณะกรรมการ 
ชุมขน ท่ีปรึกษา 
ชุมขน มีความรู้ 
เพ่ิมข้ึน

มีความรู้ในการ 
พัฒนาชุมขน 
เพ่ิมข้ึนและ 
หลากหลาย

กอง
สวัสดิการ

สังคม

๔ โครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน 
พนักงาน,
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้'ปฎิบ้ติงาน 
รักษาความสงบ 
เรียบร้อยและ 
ความม่ันคง

-เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
งานรักษาความสงบ 
ๆ
•พนักงาน,เจ้าหน้าท่ี 
ได้มีความรู้ความ 
เข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี

•พนักงาน,เจ้าหน้าท่ี 
งานรักษาความสงบ 
เรียบร้อยๆ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 
และความม่ันคงมี 
ความรู้เพ่ิมข้ึน

•พนักงาน,
เจ้าหน้าที่งาน 
รักษาความสงบมี 
ความรู้ความเข้าใจ 
ใบการปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ

๕ โครงการอบรม 
ให้ควานรู้และ 
ศึกษาดูงาน 
ผู้จำหน่ายสินค้า 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

•เพ่ือให้ผู้จำหน่าย 
สินค้ามีความรู้ความ 
เข้าใจในการวาง 
จำหน่ายสินค้า,การ 
จัดระเบียบสินค้า

•ผู้จำหน่ายสินค้าในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ 
จำหน่ายสินค้า มี 
ความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ิมข้ึน

•การจัดระเบียบ 
การวางจำหน่าย 
สินค้า มีเป็น 
ระเบียบสวยงาม 
มากย่ิงข้ึน

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งาบเทศกิจ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖ โครงการปีก1ซ้อม 
แผนฟ้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรอน

-เพ่ือพัฒนาปรันปรุง 
ประสิทธิภาพปฏิบัติ 
หน้าท่ีซองพนักงานและ 
พนักงานจ้าง งาน 
ฟ้องกัน  ๆได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามแผนฟ้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง  ๆในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

■ พนักงานและพนักงาน 
จ้าง งานฟ้องกับๆใด้มี 
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติหน้าท่ี ให้มี 
ประสิทธิภาพ 
■ เกิดการต่ืนตัว ในการ 
ปฏิบัติงาบ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
พนักงาน พนักงาน 
จ้าง หน่วยงาบ 
องค์กรต่างๆ ในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูงสามารถ 
ปฏิบัติงาบร่วมกัน

■ พนักงานและ 
พนักงานจ้างงาน 
ฟ้องกัน  ๆ มีความ 
พร้อมและต่ืนตัว 
ในการปฎ,บต 
หน้าท่ี ตามแผน 
ฟ้องกันภัยฝ่ายพล 
เรือนร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง  ๆ
ในเขตเทศบาลๆ

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานฟ้องกันๆ

๗ ประซาสัมพันธ์ 
ด้านสาธารณ?1ข 
และสิงนวดล้อม

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อมให้ 
ประซาซนใด้รับทราบ

ซุมซน ๑๓ ซุมซน 
โรงเรียน ๖ โรงและ 
หน่วยงานต่าง ๆ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ลูกจ้างมีความต้ังใจ 
ใบการปฏิบัติงาบ

การปฏิบัติราซการ 
มีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน

กอง
สาธารผสุใท

๘ ประซาสัมพันธ์ 
การจัด๓บภาษี

เพ่ือให้ประซาซนทราบ 
ถึงระยะเวลาที่ 
กำหนดการย่ืนแบบ 
ซ0าระภาษี

จัดทำปัายและแผ่นพับ 
ประซาสัมพันธ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประขาซนได้ย่ืนแบบ 
เสียภาษีทันเวลา

ประซาซบเสียภาษี 
ได้ทันกำหนดเวลา 
ย่ืนในการเสียภาษี

กองคลัง 
(งานแผนท่ี 

ภาษีฯ)

รวม ๘ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ,๕ ๗ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ,๖ ๗ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ,๖ ๗ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ 1๖ ๗ ๐ ,๐ ๐ ๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

‘ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประซาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราขการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑ .๔ แผนงาน บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างขุมขน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน เพื่อพัฒนาตำบลโนนสูง

งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จัดทำ/ทบทวน ๑. เพ่ือรับทราบ ■ จัด,ทำแผน,พัฒนา - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.จัดประขุม - สามารถ กองวิชาการ

แผนพัฒนา บีญหาและความ ท้องถ่ิน /และเพิ่มเติม ประซาคมท้องถ่ิน ดำเนินการจัดทำ และแผนงาน 
(งานวิเคราะห์

ท้องถ่ิน ต้องการของ แผน ๒.จัดทำ แผนพิฒนาท้องถ่ิน นโยบายและ
ประขาขนในเขต - จัดทำแผน แผนพัฒนา ตามระเบียบ แผน)
เทศบาล ดำเนินงาน/และ ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไท
๒.เพ่ือทบทวนและ เพิ่มเติมแผน ๓. จัดทำแผน ยว่าด้วยการจัดทำ
จัดทำแผนพัฒนา ดำเนินงาน ดำเนินงาน แผนฯ ครอบคลุม
ท้องถ่ิน -ดำเนินการติดตาม ๔.ติดตาม การดำเนินงานทุก

. ๓. เพื่อดำเนินการ ประเมินผลแผนพัฒนา ประเมินผล ด้าน
ตามกระบวนการ ท้องถ่ิน แผนพัฒนา - เกิดประโยฃนิ
จัดทำแผน /และ -ดำเนินการทบทวน ท้องถ่ิน สูงสุดแก่ประซาขน
ติดตามการ แผนยุทธศาสตร์ / - ดำเนินการ ในเขตเทศบาล
ดำเนินงานของ ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุก ตำบลโนนสูง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาเทศบาล ด้าน ร้อยละ ๘๐
(ตามระเบียบฯ)

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕๐,๐0๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. 0๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประซาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑ . ยุทธศาสตร์การบริหารราซการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๖ แผนงานการพัฒนา จัดให้มีการสื่อสารประซาสัมพันธ์ให้ประซาขนมืส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการปรับปรุง 
ห้องศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๑ . เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใข้ในการ 
ปฏิบัติงานสำหรับห้อง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๒.เพ่ือให้มีข้อมูลเอกสาร 
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ไว้ให้บริการ 
ประซาซนและผู้สนใจ 
๓. เพ่ือให้มีหนังสือสำหรับ 
การศึกษาและค้นหาข้อมูล 
เซ่นระเบียบฯ กฎหมาย 
ต่าง  ๆ ฯลฯ
๔.เพ่ือปรับปรุงห้องศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารให้มีความ 
ทันสมัยสำหรับการใข้งาน 
และการบริการประซาซน

- มีการปรับปรุงศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารให้มี 
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมการ 
ทำงานของห้องศูนย์ 
อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี

ถา Gs,000 ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -มีข้อมูลข่าวสาร 
ตามพรบ. ข้อมูล 
ข่าวสารของทาง 
ราซการ พ.ศ. 
๒๕๔๐
- มีการปรับปรุง 
ห้องศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารเทศบาล 
ตำบลโนนสูงเป็น 
ประจำทุกปี 
-ดำเนินการ 
ครอบคลุมทุกด้าน 
ร้อยละ 
๘๐

- มีห้องศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีความ 
พร้อมสำหรับการ 
ปฏิบัติราซการ และ 
บริการประซาซน 
-มีข้อมูลข่าวสารซอง 
ทางราซการตามท่ี 
กฎหมายกำหนดให้ 
มีและจัดไว้สำหรับ 
การตรวจสอบ 
ศึกษา สืบค้น
-ประซาซนสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้หลาย 
ซ่องทาง
- เพ่ือความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติ
ราซการ

กองวิขาการ 
และแผนงาบ 
(งานบริการ 
ข้อมูลข่าวลาร 
ท้องถ่ิน)

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒๕๖๕:)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

‘ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงาน ล่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ แข่งขันคนเก่ง 
โรงเรียนท้องถ่ิน

เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตามกลุ่มสาระ 
ท่ีกำหนดเป็นตัวแทน 
เทศบาลเช้าแข่งขันระดับ 
กลุ่มการศึกษาและ 
ระดับประเทศ

แข่งขันระดับกลุ่ม 
การศึกษาและ 
ระดับประเทศปี 
การศึกษาละ ๑ คร้ัง

๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กท่ี 
สอบ/คร้ัง/คน

นักเรียนตัวแทน 
เทศบาลเข้าแข่งขัน 
ระดับกลุ่ม 
การศึกษาและ 
ระดับประเทศ

กอง
การศึกษา

๒ แข่งขันทักษะ ๑. เพื่อจัดกิจกรรม แสดงผลงานและ - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จำนวนรางวัลท่ี มีการจัดกิจกรรม กอง
วิชาการ จัด - ดัดเลือกตัวแทนระดับ เผยแพร่ต่อสาธารณซน ได้จากการ ส่งเสริมและ การศึกษา
นิทรรศการแสดงผล เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน แข่งขันทักษะ ตอบสนองทาง
งานทางการศึกษา และจัดนิทรรศการทาง ทางวิชาการ วิชาการและ
ระดับภาคและ วิชาการท้องถิ่น ระดับเขต ความคิด
ระดับประเทศ พ้ืนท่ี ระดับภาค และ สร้างสรรค์

ระดับชาติ ความสามารถ
๒. เพื่อจัดนิทรรศการ พิเศษ ความถนัด
แสดงผลงานโรงเรียน ครู ของผู้เรียน
นักเรียน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'วัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ นิเทศและตรวจเย่ียม 
สถานศึกษา

เพื่อติดตามผลการ 
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ 
แนะนำ และยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนละ ๖ คร้ัง/ปี 
การศึกษา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน/คร้ัง/ปี 
การศึกษา

โรงเรียนและ 
บุคลากรได้รับการ 
พัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ

กอง
การศึกษา

๔ เผยแพร่ข่าวสาร 
ทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
ความรู้ต่าง  ๆ ทางวิชาการ 
ของครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา

แสดงผลงานและ 
เผยแพร่ต่อสาธารณขน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนรางวัลท่ี 
ได้จากการ 
แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ

คนขุมขน 
ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้สนใจ ได้ทราบถึง 
ข่าวสารท่ีทันต่อ 
เหตุการณ์

กอง
การศึกษา

๕ ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา

เพื่อประเมินคุณภาพ 
การศึกษา และนำผลการ 
ประเมินไปวางแผนการ 
พัฒนาการศึกษา

ประเมินคุณภาพปีละ 
๑ ค รัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี 
การศึกษา

การศึกษาของทุก 
ระดับช้ันเรียนมิ 
คุณภาพมากข้ึน

กอง
การศึกษา

๖ เสริมทักษะ 
ภาษาต่างประเทศใน 
โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๑. เพื่อจ้างครูซาวต่างชาติ 
สอนภาษาต่างประเทศ/ 
ภาษาสากล
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
มิความรู้เป็นเลิศตาม 
อัจฉริยะภาพด้านภาษา 
และการส่ือสาร

จำนวนครูขาวต่างชาติ 
๓ คน สอน 
ภาษาอังกฤษ

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมิ 
ผลสัมฤทธ๋ึ 
ทางการเรียน 
ภาษาต่างประ 
เทศเพิ่มข้ึน

๑. นักเรียนมิ 
ทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 
๒. นักเรียน 
สามารถใช้ภาษาใน 
การส่ือสารได้ 
๓. เตรียมความ 
พร้อมเช้าสู่ 
ประซาคมอาเซียน

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ที่

รับผิดขอบ
ฅเ ส่งเสริมการสอน 

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑. เพ่ือส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) เหมาะสมตาม 
วัย
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองในการอบรม 
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน ๑ 
คน

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการท้ัง 
๔ ด้าน 
(ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) 
เหมาะสมตาม 
วัย

เด็กปฐมวัยได้รับ 
การส่งเสริม 
พัฒนาการอย่าง 
ถูกต้อง ท่ัวถึงและ 
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็ก
เทศบาล 
๑ (รัฐ 
ราษฎร์ 
สงเคราะห์ 
)

๘ ส่งเสริมการสอน 
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

๑. เพ่ือส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) เหมาะสมตาม 
วัย
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองในการอบรม 
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน ๓ 
คน

๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการท้ัง 
๔ ด้าน 
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) 
เหมาะสมตาม 
วัย

เด็กปฐมวัยได้รับ 
การส่งเสริม 
พัฒนาการอย่าง 
ถูกต้อง ท่ัวถึงและ 
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็ก
เทศบาล 
๒ (รัฐ 
ราษฎร์ 
บำรุง)

๙ ส่งเสริมการสอน 
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๑ . เพ่ือส่งเสรีม 
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) เหมาะสมตาม 
วัย
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองในการอบรม 
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน ๒ 
คน

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการท้ัง 
๔ ด้าน 
(ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา) 
เหมาะสมตาม 
วัย

เด็กปฐมวัยได้รับ 
การส่งเสริม 
พัฒนาการอย่าง 
ถูกต้อง ท่ัวถึงและ 
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็ก
เทศบาล 
๓ (รัฐ 
ราษฎร์ 
พัฒนา)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒ ๕๖ ๑ 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๐ เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือเนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒1๓

เพื่อปีกทักษะการทำงาน 
ร่วมกัน ความมีน้ําใจ 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
อดทน เสียสละ

เชีงปริมาณ จัดปีละ 
๑ คร้ังเซิงคุณภาพ 
ทักษะการทำงาน 
ทักษะต่าง ๆ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี 
ทักษะต่าง ๆ

นักเรียนทักษะการ 
ทำงานร่วมกัน 
ความมีน้ําใจ ความ 
สามัคคีในหมู่คณะ

กอง
การศึกษา

๑๑ ทูบีนัมเบอร์วัน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ , ๒,๓

๑ . เพื่อป๋องกันนักเรียนติด 
ยาเสพติด
๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ๓ .  

เพื่อจัดกีฬาเพื่อสุขภาพ

เซิงปริมาณ ปีละ ๑ 
คร้ังเซิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพ 
อนามัยดี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนมี 
สุขภาพอนามัย 
ท่ีดี ห่างไกลยา 
เสพติด

๑. นักเรียนไม่ติด 
ยาเสพติด 
๒. นักเรียนมี 
สุขภาพอนามัยดี

กอง
การศึกษา

๑๒ แนะแนวการศึกษา 
และอาชีพโรงเรียน 
เทศบาล ๒

เพื่อแนะแนวทาง 
การศึกษาและการ 
ประกอบอาชีพแก่นักเรียน 
ที่สำเร็จการศึกษา

เซิงคุณภาพจัดปีละ ๑ 
คร้ังเซิงปริมาณ 
นักเรียนเสือก 
การศึกษาต่อหรือ 
ประกอบอาชีพตาม 
ถนัด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียน 
สามารถเสือกท่ี 
เรียนต่อหรือ 
ประกอบอาชีพ 
ได้

นักเรียนสามารถ 
เสือกเรียนต่อได้ 
ตามความถนัดของ 
ตนเอง

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๓ พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒1๓ และศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๑1๒1๓

เพ่ือพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพของสถานศึกษา

เด็กนักเรียน ศพด. 
และโรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑ 1๒1๓)

๔๔1๐๐๐ ๔๔1๐๐๐ ๔๔1๐๐๐ ๔๔1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
สถานศึกษา 
ผ่านการ 
ประเมิน 
คุณภาพ

สถานศึกษาผ่าน 
การประเมิน 
คุณภาพของ 
สมศ.

กอง
การศึกษา

๑๔ เย่ียมบ้านนักเรียน 
ศพด. ๑1๒1๓ และ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพ่ือได้รับทราบถึงความ 
เป็นอยู่ ข้อมูลพ้ืนฐานและ 
เป็นการเข่ือม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
โรงเรียนกับบ้าน

เด็กนักเรียน ศพด. 
และโรงเรียนในสังกัด

๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนท่ีครูได้ 
ออกไปพบปะ 
เยี่ยมบ้าน

ความเป็นอยู่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานและ 
เป็นการเข่ือม 
ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างโรงเรียน 
กับบ้าน

กอง
การศึกษา

๑๔ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

๑.เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
และพัฒนาส่ิงแวดล้อมใน 
โรงเรียน
๒.เพ่ือ'ปลูกผิงคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในด้านการ 
รักษาความสะอาดให้กับ 
นักเรียบ

โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑1๒1๓)

๙๐1๐๐๐ ๙๐1๐๐๐ ๙๐1๐๐๐ ๙๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนท่ีของ 
โรงเรียนได้รับ 
การพัฒนาด้าน 
ส่ิงแวดล้อม

สภาพแวดล้อม ภูมิ 
ทัศนัของโรงเรียน 
สะอาด สวยงาม 
ร่มร่ืน ปลอดภัย

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เนิาหมาย
งบประมาณและVมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๖ วัดผลประเมินผล 
ศพด. ๑,๒,๓ และ 
โรงเรียน เทศบาล 
๑,๒1๓

เพื่อเนินการทดสอบ วัดผล 
นักเรียน

เด็กนักเรียน ศพด. 
และโรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑,๒,๓)

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธ้ิ 
ทางการเรียน 
เพ่ิมข้ึน

นักเรียนได้ทราบถึง 
ผลการเรียนของ 
นักเรียนเอง

กอง
การศึกษา

๑๗ ส่งเสริมกิจการทาง 
วิขาการ ศพด.
๑,๒1๓ และโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓

เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง 
 ๆใท้ผู้เรียนทำงานร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้

เด็กนักเรียน ศพด. 
และโรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑,๒,๓)

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จำนวนคร้ังท่ี 
จัดกิจกรรม

เสริมสร้างทักษะ 
ต่าง  ๆให้ผู้เรียน 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้

กอง
การศึกษา

๑๘ ส่งเสริมครูภูมิปีญญา 
ท้องถ่ินโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓

เพื่อส่งเสริมครูภูมิปีญญา 
ท้องถ่ิน และพัฒนาเรียนรู้ 
ในท้องถ่ินให้อยู่คู่ตลอดไป

โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑,๒,๓)

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนท่ีสนใจ 
ปราขญ์ 
ขาวบ้าน

นักเรียนได้รับ 
ความรู้ภูมีปึญญา 
ท้องถ่ิน และ 
สามารถสืบทอดได้

กอง
การศึกษา

๑๙ จัดนิทรรศการและ 
แข่งขันทักษะทาง 
วิขาการ ศพด.
๑1๒,๓ และโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒1๓

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะ ผลงานทางวิขาการ

เด็กนักเรียน ศพด. 
และโรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑,๒1๓)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียบและครู 
ใด้เข้าร่วม 
กิจกรรม

เด็กนักเรียนและครู 
ทำกิจกรรมร่วมกัน 
ในการจัด 
นิทรรศการและ 
แสดงผลงานทาง 
วิขาการ

กอง
การศึกษา

๒๐ ส่งเสรีมอาขีพตาม 
แนวเศรษฐกิจ 
พอเพียงโรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒1๓

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมด้านอาขีพที่ 
หลากหลายตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑,๒,๓)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธ้ี 
ทางการเรียบ 
เพ่ิมข้ึน

นักเรียนได้เกิด 
ทักษะ ความรู้ด้าน 
อาขีพตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมการ 
เพ่ิมรายได็ให้กับ 
นักเรียน

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๑ จัดงาบลูกเสือ 
ท้องถ่ินไทยเทิดไท้ 
องค์ราชัน

เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการ 
ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาขาด

โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑1๒1๓) 
โรงเรียน  ๆ ละ ๑ หมู่

๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ๔๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียบได้รับ 
การพัฒนาด้าน 
กิจการลูกเสือ

นักเรียนได้รับการ 
ส่งเสริมพัฒนาการ 
เรียนลูกเสือ เนตร 
นารี ยุวกาชาด

กอง
การสืกษา

๒๒ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒,๓

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก 
นักเรียน ตามคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ของหลักสูตร 
๘ ข้อ

เด็กนักเรียน ศพด. และ 
โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑1๒1๓)

๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนและครู 
ได้เข้าร่วม 
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมตาม 
คุณลักษณะพึง 
ประสงค์ของ 
หลักสตร ๘ ข้อ

กอง
การสืกษา

๒๓ ธนาคารขยะ 
โรงเรียน ท. ๒1๓

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
เห็นคุณค่าของขยะและ 
การคัดแยกขยะ

จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับ 
โรงเรียนเทศบาล ๒1๓

๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนเข้า 
ร่วมกิจกรรม

๑. นักเรียนได้ใช้ 
เวลาว่างให้เกิด 
ประโยขน์ 
๒. สภาวะ 
ส่ิงแวดล้อม 
ปราศจากมลพิษ

กอง
การสืกษา

๒๔ ค่ายวิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒1๓

เพื่อให้นักเรียนเกิดการ 
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
กลุ่มในการเข้าค่าย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์

เด็กนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล ๒1๓

๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนใฝ่ 
เรียนรู้อย่าง 
ต่อเน่ือง

๑. นักเรียน 
สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๒. มีภาวะผู้นำ

กอง
การสืกษา

๒๔ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการ 
สอบโรงเรียน 
เทศบาล ๒

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 
บุคลากรใบงานฝ่ายต่าง  ๆ
ของโรงเรียบ

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใข้ในการ 
ปฏินัติงาน เข่น เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์โบ้ตบุค 
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองฉาย 
โปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับ 
โทรทัศน์ และเบาะกระโดง
_______________

๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
โรงเรียบมี 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 
เพิยงพอ

โรงเรียนมีเคร่ืองมือ 
เคร่ืองไข้ใบการ 
ปฏิบัติงาบ

กอง
การสืกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี-รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๖ พัฒนาศักยภาพ 
ด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลบั 
โรงเรียนเทศบาล 
๒1๓

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง 
ความสามารถตามความ 
ถนัด ความสนใจ ด้าน 
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลบั

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๒,๓

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียนได้รับ 
การพัฒนา 
ศักยภาพด้าน 
ดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป๋

โรงเรียนมีการจัด 
กิจกรรมส่งเสริม 
ด้านดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป๋

กอง
การศึกษา

๒๗ ค่ายทักษะซีวิต 
โรงเรียนเทศบาล 
๒

เพ่ือส่งเสรีมให้นักเรียนได้ 
13กปฎินัติและเรียนรู้การ 
ใช้ซีวิตร่วมกับผู้อ่ืน และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 
ทักษะการใช้ชีวิต

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๒

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียน

นักเรียนได้ฝัก 
ปฏิบัติและเรียนรู้ 
การใช้ชีวิตร่วมกับ 
ผู้อ่ืน และ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กิจกรรมทักษะการ

กอง
การศึกษา

๒๘ พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒,๓

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้เช้าใจบทบาทหน้าท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
เช้าใจบทบาท 
หน้าท่ีของ 
ตนเอง

คณะกรรมการ 
สถานศึกษารู้จัก 
บทบาทหน้าท่ีของ 
ตนเอง

กอง
การศึกษา

8 8



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดขอบ
๒๕๖๑ 
(บาท)

๒<£๖๒ 
(บาท)

๒<£๖๓ 
(บาท)

๒<£๖๔ 
(บาท)

๒<£๖๔ 
(บาท)

๒๙ ค่าจัดการเรียนการ 
สอน (รายหัว 
นักเรียน)โรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓ 
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
๑,๒,๓

เพื่อค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการเรียนการสอนและ 
การบริหารงานท่ัวไปของ 
โรงเรียน

ระดับก่อนวัยเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับทุกคน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ตามนโยบาย 
รัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการ 
สอน

กอง
การศึกษา

๓๐ ปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒1๓

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ 
เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับผู้เรียน

หลักสูตรของโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของผู้เรียนมี 
ความพร้อม 
และใฝ่เรียน 
อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุง และ 
พัฒนาหลักสูตร 
จนได้หลักสูตรท่ี 
เหมาะสมกับ 
ความต้องการ 
ของผู้เรียน

กอง
การศึกษา

๓๑ พัฒนาห้องสมุด 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒,๓

เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดให้ 
เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับผู้เรียน

ห้องสมุดของโรงเรียน 
เทศบาล ๑,๒,๓

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของห้องสมุด 
มีความพร้อม 
ในการ 
ให้บริการแก่ 
ผู้เรียน

ปรับปรุง และ 
พัฒนาห้องสมุด 
เหมาะสมกับ 
ความต้องการ 
ของผู้เรียน

กอง
การศึกษา

๓๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒,๓

เพื่อแหล่งเรียนรู้ของ 
โรงเรียนให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับผู้เรียนและมี 
ความหลากหลายท้ังใน 
และนอกห้องเรียน

แหล่งเรียนรู้ของ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒,๓

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของแหล่ง 
เรียนรู้มีความ 
พร้อมในการ 
ให้บริการแก่ 
ผู้เรียน

ปรับปรุง และ 
พัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้เหมาะสม 
กับความต้องการ 
ของผู้เรียน

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

ที่

รับผิดขอบ
๓๓ พัฒนาส่ือการเรียน 

การสอนโดยการมี 
ส่วนร่วมของครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑,๒,๓

เพ่ือสนับสนุนครูใช้ความรู้ 
ภูมีป้ญญาท้องถ่ินมา 
ประยุกต์ในการผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน

ผลิตส่ือการสอน 
นวัตกรรม โรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒1๓

๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของครู และ 
นักเรียนมีส่ือ 
การเรียนการ 
สอน

ครู,ใช้ความรู้ภูมิ 
ปิญญาท้องถ่ินมา 
ประยุกต์ในการ 
ผลิตส่ือการเรียน 
การสอน

กอง
การศึกษา

๓๔ พัฒนาการจัด 
การศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนา 
ท้องถ่ิน (SBMLD) 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพ่ือส่งเสริมให้ขุมซนและผู้ 
มีส่วนเก่ียวช้องมีบทบาท 
ในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓ โดยแต่ละ 
โรงเรียนส่งโครงการ 
เพื่อขอรับการ 
สนับสนุนเงิน โรงเรียน 
ละ ๑ 1๐๐๐1๐๐๐ บาท

๓1๐๐๐1๐๐๐ ๓1๐๐๐1๐๐๐ ๓1๐๐๐1๐๐๐ ๓1๐๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากร 
มีความรู้เร่ือง 
การกระจาย 
อำนาจ

สถานศึกษามี 
อำนาจในการ 
บริหารจัดการ 
ภายใน 
สถานศึกษา

กอง
การศึกษา

๓๔ รณรงค์ฟ้องกันยา 
เสพติดใน 
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลกำหนด 
ตามหนังสือส่ังการ

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 1๒1๓

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของนักเรียน 
มีการพัฒนา 
ตนให้ห่างไกล 
ยาเสพติด

นักเรียนมีความรู้ 
ความเช้าใจ 
เกี่ยวกับยาเสพ 
ติด และสามารถ 
ห่างไกลยาเสพ 
ติดได้

กอง
การศึกษา

๓๖ ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับ 
สารอาหารครบ ๔ หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ 
สำหรับช้ันอนุบาล -  ป.๖ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินกำหนด

จัดหาและบริการให้แก่ 
เด็กนักเรียน อนุบาล -  
ป.๖ โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑1๒1๓ โดยได้รับ 
จัดสรร ๒๓๐ วัน/คน

๒1๔๐๐1๐๐๐ ๒1๔๐๐1๐๐๐ ๒1๔๐๐1๐๐๐ ๒1๔๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับอาหาร 
กลางวันทุก 
คน

นักเรียนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ได้รับ 
สารอาหารครบ 
๔ หมู่ ตามหลัก 
โภชนาการ

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ืวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดขอบ
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๗ ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๑,!อ1๓

เพื่อเด็กนักเรียบได้รับ 
สารอาหารครบ ๔ หมู่ 
ตามหลักโภซนาการ

จัดหาและบริการให้แก่ 
เด็กนักเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑1๒1๓ โดยได้รับ 
จัดสรร ๒๓๐ วัน/คน

๘๐๐1๐๐๐ ๘๐๐1๐๐๐ ๘๐๐1๐๐๐ ๘๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับอาหาร 
กลางวันทุก 
คน

นักเรียนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ได้รับ 
สารอาหารครบ 
๔ หมู่ ตามหลัก 
โภขนาการ

กอง
การศึกษา

๓๘ ค่าอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 1๒1๓

เพ่ือเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม 
และได้รับสารอาหาร 
ครบถ้วน ตามหลัก 
โภชนาการ

จัดหาและบริการให้แก่ 
เด็กนักเรียนอนุบาล -  
ป.๖ โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑1๒1๓ โดยได้รับ 
จัดสรร ๒๘๐ วัน/คน

๑1๒๐๐1๐๐๐ ๑1๒๐๐1๐๐๐ ๑1๒๐๐1๐๐๐ ๑1๒๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับนมทุก 
คน

นักเรียนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ได้รับ 
สารอาหารครบ 
๔ หมู่ ตามหลัก 
โภขนาการ

กอง
การศึกษา

๓๙ ค่าอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
๑1๒1๓

เพ่ือเด็กนักเรียนได้ด่ืมนม 
และได้รับสารอาหาร 
ครบถ้วน ตามหลัก 
โภชนาการ

จัดหาและบริการให้แก่ 
เด็กนักเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑1๒1๓ โดยได้รับ 
จัดสรร ๒๖๐ วัน/คน

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
เด็กนักเรียน 
ได้รับนมทุก 
คน

นักเรียนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ได้รับ 
สารอาหารครบ 
๔ หมู่ ตามหลัก 
โภชนาการ

กอง
การศึกษา

๔๐ ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรียบโรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๔ ปี

จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 
นักเรียนตามหลักสูตร 
ของ อนุบาล ๑ -  ม.๓ 
โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑1๒1๓)

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ %ของ 
นักเรียนได้รับ 
ทุกคน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอนฟรี 
๑๔ ปี

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ืวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดขอบ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔๑ ค่าหนังสือเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

จัดซ้ือหนังสือเรียนตาม 
หลักสูตรของ อนุบาล 
๑ -  ม.๓ โรงเรียนใน 
ลังกัด (เทศบาล 
๑๒ 1๓)

๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ %ของ 
นักเรียนได้รับ 
ทุกคบ

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

กอง
การศึกษา

๔๒ ค่าอุปกรณ์การ 
เรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑๒ 1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

จัดซ้ืออุปกรณ์การ 
เรียนตามหลักสูตรของ 
อนุบาล ๑ -  ม.๓ 
โรงเรียนในสังกัด 
(เทศบาล ๑๒1๓)

๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
นักเรียนได้รับ 
ทุกคน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

กอง
การศึกษา

๔๓ ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรียน ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๑๒ 1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
๑๒ 1๓

๓๐1๐๐๐ ๓๐1๐๐๐ ๓๐1๐๐๐ ๓๐1๐๐๐ ๑๐๐%
นักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได้รับ 
ทุกคน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
เทศบาล 
๑๒ 1๓)

๔๔ ค่าหนังสือเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๑๒ 1๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๕ ปี

จัดซ้ือหนังสือเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ๑๒1๓

๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐%
นักเรียบใน 
ศูนย์พัฒนา๘ ๘ Hเดกเลกเดรบ 
ทุกคน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอบฟรี 
๑๕ ปี

กอง
การศึกษา 

ศูนย์ 
พัฒนา 

(เด็กเล็ก 
เทศบาล 
๑๒ 1๓)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ด้วซ้ืวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดขอบ
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๔ ค่าอุปกรณ์การ 
เรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
๑1๒,๓

เพื่อดำเนินการตาม 
นโยบายรัฐบาลในการ 
จัดการเรียนการสอนฟรี 
๑๔ ปี

จัดซ้ืออุปกรณ์การ 
เรียน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
๑1๒1๓

๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๒๐1๐๐๐ ๑๐๐%
นักเรียบในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับทุกคบ

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
นโยบายรัฐบาล 
ในการจัดการ 
เรียนการสอนฟรี 
๑๔ ปี

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
เทศบาล 
๑1๒1๓)

๔๖ พัฒนาการเรียนรู้สู่ 
ประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนโดย 
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี 
ประกอบด้วยสาระ 
แกนกลางและสาระ 
ห้องถ่ิน

นักเรียนโรงเรียนใน 
สังกัดโรงเรียนเทศบาล 
๑1๒1๓

๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของนักเรียนมี 
ความรู้และ 
พัฒนาตนเอง 
รองรับสังคม 
อาเซียนได้

นักเรียนมีความรู้ 
และพัฒนา 
ตนเองรองรับ 
สังคมอาเซียนใด้ 
และนำความรู้ใช้ 
ในขีวิตประจำวัน

กอง
การศึกษา

๔๗ พัฒนาศูนย์การ 
เรียนเอาเซียน 
ศึกษา โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 1๒1๓

เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนมุมอาเซียน 
ศึกษาในห้องเรียน

มุมอาเซียนศึกษาใน 
ห้องเรียน ๑๒ 
ห้องเรียน

๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของนักเรียนมี 
ความรู้และ 
พัฒนาตบเอง 
รองรับสังคม 
อาเซียนได้

นักเรียนมีความรู้ 
และพัฒนา 
ตนเองรองรับ 
สังคมอาเซียนได้ 
และนำความรู้ใช้ 
ในขีวิตประจำวัน

กอง
การศึกษา

๔๘ พัฒนาช้ารา,ซการ 
ครูโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 1๒1๓

เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้มีความก้าวหน้า 
ทางอาซีพ

ผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด

๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของผู้บรีหาร 
ครู และ 
บุคลากร 
ทางการศึกษามี 
ความรู้และ 
พัฒนาตนเอง 
ได้

ผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษามี 
ความก้าวหน้า 
ทางอาขีพ

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

ที่

รับผิดชอบ
๔๙ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
๑1๒,๓

เพื่อล่งเสริมให้นักเรียน 
ได้รับความรู้และ 
ประสบการณ์จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เทศบาล ๑,๒,๓)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
ชองนักเรียน 
ได้รับความรู้ 
และ
ประสบการณ์ 
จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายนอก 
โรงเรียน

นักเรียนได้รับ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอก 
โรงเรียน

กอง
การศึกษา

๕๐ เพิ่มศักยภาพด้าน 
การเรียนรู้ล่อาขีพ 
ท่ีย่ังยืนโรงเรียน 
เทศบาล ๒

๑ . เพื่อล่งเสรีม สนับสนุน 
กิจกรรมด้านอาชีพแก่ 
นักเรียน
๒.เพ่ือ'ผึเก,ทักษะด้าน 
วิชาชีพให้กับนักเรียน 
สามารถไปประกอบอาชีพ 
ได้

โรงเรียนเทศบาล ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
ของนักเรียบ 
เกิดทักษะด้าน 
วิชาชีพ

๑.โรงเรียนมีการ 
จัดการเรียนการ 
สอนท่ีเน้นความรู้ 
ความสามารถ 
เฉพาะบุคคลและ 
สามารถนำไป 
ประกอบอาชีพ 
เม่ือสำเร็จ 
การศึกษา๒.
นักเรียนเกิด 
ทักษะความรู้ 
ด้านวิชาชีพ๓ .

ส่งเสริมการเพ่ิม 
รายได้ให้กับ 
นักเรียบ

กอง
การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา ตัว'ช้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ที่

รับผิดขอบ
๕๑ กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียบเทศบาล 
๑,๒,๓

๑ .เพ่ือพัฒนาผลส้มฤทธ๋ิ 
ทางการเรียนของนักเรียน๒. 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
คิด วิเคราะห๓์ .เพ่ือพัฒนา 
สมรรถนะนักเรียนรายบุคคล 
๔.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

เขิงปริมาณ
- นักเรียนมีพัฒนาการ 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
สมรรถนะตาม 
ศักยภาพสูงข้ึนร้อยละ 
๘๐
เขิงคุณภาพ
- สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ได้ด้วยตัวเอง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ของ 
นักเรียนมีพัฒนา 
ทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์

๑.มีการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและตอบสนอง 
ทางวิขาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของ 
ผู้เรียน
๒.มีการจัดกิจกรรมและ 
ตอบสนองความสามารถ 
พิเศษและความถนัดของ 
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๓ .มีทักษะในการจัดการ 
และการทำงานให้สำเร็จ 
๔.มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักต้ังคำถามเพ่ือหา 
เหตุผล

กอง
การคิกษา

๕๒ ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 

๑,๒,๓

๑. เพ่ือพัฒนาผลส้มถุทธ๋ี 
ทางการเรียนของนักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
นักเรียนรายบุคคล

เขิง'ปริมาณ
- นักเรียนมีการ 
พัฒนาการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ สมรรถนะ 
ตามศักยภาพสูงข้ึน 
ร้อยละ ๘๐
- สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ได้ด้วยตัวเอง

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ของ 
นักเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กมี 
พัฒนาทักษะการ 
อ่าน คิด วิเคราะห์

๑. มีการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและตอบสนอง 
ทางวิขาการและ 
ความคิด
๒. มีการจัดกิจกรรมและ 
ตอบสนองความสามารถ 
พิเศษและความถนัดของ 
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๓. มีทักษะมนการจัด 
และการทำงานให้สำเร็จ 
๔. มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักต้ังคำถามเพ่ือหา 
เหตุผล

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
เทศบาล 
๑,๒,๓)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕๓ ค่าสนับสบุบ 
บีจจัยพ้ืนฐาน 
นักเรียนยากจน

เพ่ือสนับสนุนเงินเป็น 
ค่าใช้จ่ายสำหรับ 
นักเรียนยากจนที 
ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ถึง 
๔๐1๐๐๐ บาท/ปี ตาม 
นโยบายของรัฐบาล

- ประถมศึกษา คน 
ละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี 
ไม่เกิน ๔๐% ของ 
นร.- มัธยมศึกษา คน 
ละ ๓ , ๐๐๐ บาท/ปี 
ไม่เกิน ๓๐% ของ 
บร.

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อย ๘๐ ของ 
นักเรียนท่ี 
ยากจน

นักเรียนท่ีมี 
คุณสมบัติเหมาะสม 
ได้รับสนับสนุนเงิน 
ตามนโยบายของ 
รัฐบาล-ความ 
ประพฤติดี-เรียนดึ
กหาเด่น-มีจิตอาสา

กอง
การศึกษา

๕๔ พัฒนาทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม 
ภายในโรงเรียน 
เทศบาล ๒

๑.เพื่อจัดกิจกรรม 
อนุรักษ์และพัฒนา 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
๒.รณรงค์สร้างจิตสำนึก 
ในการลดภาวะโลกร้อน 
๓.เพื่อดูแลและรักษา 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

เขิงปริมาณจัด 
กิจกรรมพัฒนา 
ส่ิงแวดล้อมใน 
โรงเรียน- จ้างเหมา 
บริการในการดูแล 
ความสะอาดใน 
โรงเรียนเขิงคุณภาพ 
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดล้อมภายใน 
โรงเรียนมีคนดูแล 
รักษาความเรียบร้อย

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของโรงเรียน 
มีคนดูแล 
รักษาความ 
เรียบร้อย

๑ . นักเรียนเห็น 
คุณค่าใบการอนุรักษ์ 
และพัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม๒. 
โรงเรียนได้รับการ 
พัฒนาด้านอนุรักษ์ 
และส่ิงแวดล้อมให้ 
น่าอยู่ น่าเรียน๓.
นักเรียนมีความสุขใน 
การเรียน และได้รับ 
ความพึงพอใจจาก 
ผู้ปกครองนักเรียน

กอง
การศึกษา

รวม ๕๔ โครงการ รวมงบประมาณ - ๒๐1๑๗๘1๐๐๐ ๒๐1๑ ๗ ๘1๐๐๐ ๒๐1๑๗๘1๐๐๐ ๒๐1๑๗๘1๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลโนนสง
แบบ ผ. ๐๒

V

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓.การพัฒนาด้านการเกษตร 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ
๓.๑ แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืข และเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง 
การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี-รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืข 
อันเน่ืองมาจาก 
พระราขดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราขสุดาฯ 
สยามบรมราช 
กุมารี (อพ.สธ)

•เพื่อเป็นการสนอง 
พระราซดำริสมเด็จ 
พระเทพ 
รัตนราขสุดาฯ 
และเป็นการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืซท่ีมีอยู่ 
ในพ้ืนท่ีและส่งเสริม 
ในการจัดการพันธุ 
พืชท่ีมี,ประโยชน์มาก 
ท่ีสุดในพ้ืนท่ี

เข้าร่วมโครงการ 
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม 
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของประซาซน 
ท่ีได้อบรม

เทศบาลได้เข้าร่วม 
โครงการและ 
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนิน 
โครงการได้รับผล 
ประโยชน์จากการ 
ดำเนินโครงการ 
โดยพัฒนาให้ 
เป็นแหล่งศึกษาดู 
งานได้

กองสวัลดํการ 
สังคม

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐
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รายละเอ ียดโครงการพ ัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ แผนงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

๑ ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพ 
เยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ

๑ . เพื่อเป็นการ 
สนับสนุนและ 
พัฒนาอาชีพ 
เยาวซน ประซาซน 
และผู้สูงอายุ 
๒.เพื่อรองรับ 
ปิญหาการว่างงาน 
ซองเยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ
๓ . เพื่อให้เยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุมีรายได้ 
เสริม

ดำเนินการอบรมผีเก 
อาชีพต่าง  ๆให้แก่ 
เยาวซน ประซาซน 
และผู้สูงอายุ

๘๐,๐0๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ซอง 
ประซาซนมี 
รายได้เสริม

เยาวซน 
ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ มีรายได้ 
จากการประกอบ 
อาชีพ ลดอัตรา 
การว่างงาน

ก อ ง ส ว ัส ด ิก า ร  

ส ัง ค ม

รวม ๑  โครงการ รวมงบประมาณ - ๘ ๐,๐๐๐ ๘ ๐,๐๐๐ ๘ ๐,๐๐๐ ๘ ๐,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒(£๖๑ -  ๖ ๕ ๖ ๕ )

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพซีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดบ่ซ้ือ HIV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน 

หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพซีริตอย่างต่อเนื่อง

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ืวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดซอบ

๑ โครงการสร้าง 
หลักประกัน 
รายได้
แก่ผู้สูงอายุตาม 
นโยบายเร่งด่วน 
ของรัฐบาล

เพื่อให้การ 
สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุในขุมซน

ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี 
ข้ึนไป
ในเขตเทศบาล 
ท้ัง
๑๓ ขุมซน

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

ผู้สูงอายุ 
๖๐ ปีข้ึน,ไป 
ในเขตเทศบาล 
๑๓ ขุมซน 
ได้รับ
เบ้ียยังขีพฯ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการ 
เสริมสร้าง 
สวัสดีภาพ 
คนพิการและ 
ทุพพลภาพ

เพ่ือให้การ 
สงเคราะห์ 
คนพิการในขุมซน 
ท่ีไม่สามารถ 
ประกอบ 
อาซีพได้

คนพิการในเขต 
เทศบาล 
ท้ัง ๑๓ ขุมซน 
ได้รับการ 
ซ่วยเหลือ

๒1๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๔ 
ของผู้สูงอายุใน 
เขตเทศบาล

คนพิการ 
ได้รับการ 
ซ่วยเหลือ 
เบ้ืองตัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓ โครงการ 
สงเคราะห์เด็ก 
ยากไร้ สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้'ติดเ'ซ้ือ HIV

เพื่อให้การ 
ข่วยเหลือ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดีดเซ้ือ HIV

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผ้ดีดเซ้ือเพ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดน'ซ้ือ 
HIV

เด็กสตรีผ้สงอายz , r  ’
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเซ้ือ HIV 
ได้รับการ 
ข่วยเหลึอ 
เบ้ืองด้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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งบประมาณแล ะท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๔ โครงการพัฒนา 
บทบาทสตรี

-เพื่อพัฒนา 
บทบาทสตรีให้มี 
พักยภาพของ 
ตนเองในการ 
พัฒนาในด้านต่างๆ 
และรู้ถึงบทบาท 
สิทธิหน้าท่ีของ 
ตนเองน่าไปสู่การ 
เป็นผู้นำท่ีดีของ 
สตรีในปิจจุบัน

สุภาพสตรีในเขต 
เทศบาลที่มีความ 
สนใจเข้าร่วมท้ัง 
๑๓ ขุมขน 
จำนวน ๔๐ คน

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ โม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
สตรีท่ีได้เข้า 
รับการอบรม

สตรีท่ีผ่านการ 
&เกอบรม 
ดังกล่าวจะมี 
ความรู้ 
ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
และการเป็น 
ผู้น0าเพื่มมาก 
ข้ึน นำไปสู่การ 
เป็นผู้นำท่ีมี 
ประสิทธิภาพ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๔ ช่วยเหลือเบี้ยยัง 
ชีพผู้'ป่วยเอดส์

เพื่อให้การ 
ช่วยเหลือด้านค่า 
ครองชีพแก่ผู้ติด 
เข้ือเอดส์

ช่วยเหลือค่าครอง 
ชีพแก่ผู้ติดเข้ีอ 
เอดส์

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ช่วยเหลือค่า 
ครองชีพแก่ผู้ติด 
เข้ีอเอดส์ได้ 
๑๐๐ %

ทำให้ผู้ป่วย 
เอดส์ได้รับการ 
ช่วยเหลือค่า 
ครองชีพ

กอง
สาธารณสุข

รวม ร: โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ๔ 1๑ ๓ ๐ 1๐ ๐ ๐ ๑ ๖ , ๑ ๓ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ , ๑ ๓ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ , ๑ ๓ ๐ , ๐ ๐ ๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ .  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ .  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๔ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวขน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต

แบบ ผ. ๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช ี้'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการศูนย์ 
พัฒนา 
ครอบครัว 
ในขุมซน

-เพื่อให้คำปรึกษา 
และบริการด้าน 
ต่าง  ๆ เก่ียวกับ 
ครอบครัว

เด็กและเยาวซน 
และประซาซนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๕ 0 ,0 0 0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ 
ประซาขนได้ 
รับคำแนะนำ

เกิดการพัฒนา 
ความเป็นปรึก 
แผ่นของครอบ 
ครัวและความ 
เข้มแข็งของ 
ขุมซน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการ 
เสริมสร้าง 
สถาบัน 
ครอบครัว 
เข้มแข็ง

-เพื่อพัฒนาความ 
สัมพันธ์ของสถาบัน 
ครอบครัวและขุมซน 
ให้ม คีวามรักและ 
ผูกพันกัน

เด็กและเยาวซน 
นักเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
ครอบครัวท ีอ่ยู่ใน 
เซตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ๑๓ 
ขุมซน

๕ 0 ,0 0 0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๗๐ 
ของเด็กและ 
เยาวขน 
ครอบครัวท่ี

H «>'<^ oเดรับคา 
แนะนำ

ครอบครัวใน 
ขุมซน
มีความรักและ 
ความเข้า 
ใจและมีความ 
อบอุ่นทำ 
ให้เด็กเติบโต 
มาเป็นคนดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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งบประมาณแล ะท่ีมา ตัวช้ีวัด หน่วยงานที
โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดชอบ

จ้างนักเรียน 
นักศึกษา 
ทำงานในช่วง 
ปีดเทอม

-เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
นักเรียน/นักศึกษา 
ทำงานในช่วงปิดภาค 
เรียน
-เพื่อให้นักเรียน นัก 

ศึกษารู้จักใข้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์

จ้างนักเรียบ 
นักศึกษา 
ทำงานในช่วงปิด 
เทอม

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของนักเรียน 
นักศึกษาใน 
ชุมชน

นักเรียน 
นักศึกษามี 
รายได้ในช่วง 
ปิดเทอม 
และรู้จักใช้ 
เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

โครงการ รวมงบประมาณ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

102



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประขาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แบบ ผ. ๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔ ๕ แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ โนนสูงเมือง 
สะอาดขุมขน 
น่าอยู่

๑ . เพื่อให้การกำจัด 
ขยะมูลฝอยและส่ิง 
ปฏิกูลตามถนน 
ตรอก ซอย มีการ 
เข้าจัดทำอย่าง 
รวดเร็ว
๒.เพ่ือให้บ้านเมือง 
มืความสะอาดเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

-จ้างเหมาบริการตาม 
โครงการโนนสูงเมือง 
สะอาดขุมขนน่าอยู่ 
ดูแลความสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมต่างๆตาม 
ถนนสายหลัก สายรอง 
ในเขตเทศบาล ท้ัง๑๓ 
ขุมซน จำนวน ๑๘ คน

๑ 1๗๗๑,๒๐๐ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ๑,๗๗๑,๒๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ขยะในเทศบาล 
ลดลง

สามารถกำจัด 
ขยะและส่ิง 
ปฏิกูลท่ีมื 
จำนวนมากใน 
แต่ละวันได้ 
รวดเร็ว

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๒ จ้างเหมา 
บริการ 
พนักงาน 
ประจำรถเก็บ 
ขยะมูลฝอย

เพื่อให้การกำจัด 
ขยะมูลฝอยและส่ิง 
ปฏิกูล ท่ีมี,จำนวน 
มากในแต่ละวันได้ 
รวดเร็วและเป็น 
การส่งเสริมให้ 
ประขาขนมืรายได้ 
เพ่ิมข้ึน

-จ้างเหมาบริการใน 
ท้องถ่ินพนักงาน 
ประจำรถขยะมูลฝอย 
เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ตามอาคาร บ้านเรือน 
สถานท่ีราซการต่างๆ 
ถนนสายหลักสายรอง 
ในเขตเทศบาล ท้ัง ๑๓ 
ขุมซน จำนวน ๑๓ คน

๑,๐๘๒1๐๐๐ ๑,๐๘๒,๐๐๐ ๑,๐๘๒,๐๐๐ ๑,๐๘๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ขยะในเทศบาล 
ลดลง

สามารถกำจัด 
ขยะและส่ิง 
ปฏิกูลท่ีมื 
จำนวนมากใน 
แต่ละวันได้ 
รวดเร็วและ 
เป็นการ 
ส่งเสริมให้ 
ประขาฃนมื 
รายได้เพ่ิมข้ึน

กอง
สาธารณสุข 

ฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'วัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๕๖)๒ 
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๕
(บาท)

๓ จ้างเหมา 
บริการดูแลบ่อ 
บำบัดน้ําเสีย

เพื่อจ้างเหมา 
บริการคนงาน 
รักษาความสะอาด 
บำรุงสวน ต้นไม้ 
บันทึกข้อมูลน้ําเสีย

จ้างเหมาคนงานรักษา 
ความสะอาด บำรุง 
สวน ต้นไม้ บันทึก 
ข้อมูลนํ้าเสีย จำนวน 
๑ คน

๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๑๐๐% บ่อ 
บำบัดนํ้าเสีย 
สะอาดเป็น 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

บ่อบำบัดน้ํา 
เสียไต้รับการ 
ดูแลทำความ 
สะอาด

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๔ จ้างเหมา เพื่อจ้างเหมา จ้างเหมาคนงานดูแล - ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ ๑๐๐% สถานท่ี สถานท่ีฝังกลบ กอง
บริการดูแลทำ บริการดูแลทำ ทำความสะอาด ฝังกลบขยะ ขยะไต้รับการ สาธารณสุ
ความสะอาด ความสะอาด สถานท่ีฝังกลบขยะมูล สะอาดเป็น ดูแลทำความ ขๆ
สถานท่ีฝังกลบ สถานท่ีฝังกลบขยะ ฝอย จำนวน ๑ คน ระเบียบ สะอาด
ขยะมูลฝอย มูลฝอยของ เรียบร้อย

เทศบาลตำบลโนน
สง

๔ จ้างเหมา -เพ่ือให้สถาน -จ้างเหมา - (ริ)ร)ร),๓๓๙ (ริ)(ริ)(ริ),๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ร้อยละ ๑๐๐ของ อาคาร สำนักปลัด
บริการงานทำ ที่ราขการ อาคาร บุคคลภายนอกทำ การดูแลรักษา สำนักงาน งานฟ้องกัน
ความสะอาด ฟ้องกันและ ความสะอาดภายใน ความสะอาด สถานีดับเพลิง ๆ
อาคาร บรรเทาสาธารณ อาคาร สำนักงาน ฝ่าย สำนักงาน (ฝ่ายฟ้องกับ
สำนักงาน ภัย มีความสะอาด ฟ้องกันและรักษา และรักษา
สถานีดับเพลิง เรียบร้อย ความสงบ ความสงบ) มี
(ฝ่ายฟ้องกัน การดูแลรักษา
และรักษา ความสะอาด
ความสงบ) ทุกวัน
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒{ราว๑ ๒<£๖๒ ๒๔๖๓ ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ใดัรับ
๖ จ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมา จ้างเหมาบริการ - ๑๑๑,๓๓6*? ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ๑๑๑,๓๓๙ ร้อยละ ๘๐ ของ อาคารกอง กอง

งานทำความ บริการงานทำ งานทำความ อาคารกอง วิชาการและ วิชาการ
สะอาดอาคารกอง ความสะอาด สะอาดอาคารกอง วิชาการและ แผนงาบได้รับ และ
วิ‘ซาการและ อาคารกองวิ‘ซาการ วิ‘ซาการและ แผนงานได้รับ การดูแลทำ แผนงาน
แผนงาน และ และแผนงาน และ แผนงาน และ การดูแลทำความ ความสะอาด
บริเวณโดยรอบท่ี บริเวณโดยรอบท่ี บริเวณโดยรอบท่ี สะอาด
เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนประกอบ
อาคาร อาคาร อาคาร จำนวน ๑

คน
๗ จ้างเหมาบริการทำ ๑.เพื่อจ้างเหมา จ้างเหมาบุคลากร ๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ๔๐๗,๘๔๔ ร้อยละ ๘๐ ของ อาคาร สถานท่ี กอง

ความสะอาดศูนย์ บุคลากรในการทำ ในการทำความ เด็กนักเรียนมี ห้องเรียบได้รับ การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กใน ความสะอาดศูนย์ สะอาดศูนย์พัฒนา ความพึงพอใจ การดูแลรักษา
สังกัดเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กใน เด็กเล็ก ความสะอาด
ตำบลโนนสูง สังกัดเทศบาล ดังน้ี

๑,๒1๓ ๑. ศพด.เทศบาล
๑ จำนวน ๑ คน
๒. ศพด. เทศบาล
๒ จำนวน ๑ คน
๓. ศพด. เทศบาล
๓ จำนวน ๑ คน

รวม ๗ โครงการ รวมงบประมาณ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๓,๖๘๐,๔๒๒ ๓,๖๘๐,๔๒๒
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประขาขน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๖ แผนงาน ประสานการปฏิบัติ เพ่ือปัองกัน ปราบปราม และแก้ไขปิญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒(£๖๑ 

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ รณรงค์ป๋องกัน 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด

เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขป้ญหายาเสพ 
ติดในเขตเทศบาล 
ท้ัง ๑๓ ขุมขน

ประขาขนในเขต 
เทศบาล ท้ัง ๑๓ 
ขุมขน

๓ 0,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาซนใน 
ขุมซน

สามารถ 
ควบคุมปัญหา 
การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 
ในขุมขนท้ัง 
๑๓ ขุมซนได้

กอง
สวัสดิการ

สังคม
(งานพัฒนา 

ขุมขน)

๒ โครงการ 
ป๋องกันและ 
แก้ปิญหา 
ยาเสพติด

•เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพ 
ติดในขุมขน 
•เพื่อให้เด็ก 

เยาวขนและ 
ประขาขนเข้าถึง 
พิษภัยยาเสพติด 
•เพื่อบำบัด/ฝึก 

อาชีพให้ผู้ท่ีติดยา 
เสพติด

ประขาขนในเขต 
เทศบาลทั้ง ๑๓ ขุมขน

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาซน 
ในขุมซน

ผู้ติดยาเสพติด 
ผ่านการ 
บำบัดพินฟู 
และอบรม 
อาชีพ

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม ๒ โครงการ รวมงบประมาณ - ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๒
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ๒. ลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเซตจังหวัดท่ี ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๗ แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยซน์ต่อสังคม สร้างซ่ือเสียงให้แก่ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และจังหวัดนครราซสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ แม่ตัวอย่าง ๑ . เพื่อให้ 
ประขาซน (แม่) 
ปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี 
๒.เพื่อเชิดฃูความ 
ดี ผู้ท่ี'โด้รับ 
คัดเลือกให้เป็นแม่ 
ตัวอย่าง

แม่ตัวอย่างเป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อบุตร 
ธิดา ตลอดจน 
ประขาซนในชุมซน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนแม่ 
ตัวอย่างที่ได้รับ 
คัดเลือก

ประซาซนท้ัง 
๑๓ ชุมซน 
ร่วมกันเชิดซูผู้ 
ท่ีได้รับ 
คัดเลือกให้ 
เป็น “แม่ 
ตัวอย่าง”

กอง
สวัสดีการ 

สังคม
(งานพัฒนา 

ชุมซน)

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๒ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประซาซนในระดับตำบล และซุมซนทีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประซาซนได้รับการบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์โดย 
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวซ้อง

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี-วัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

๑ ระบบ
หลักประกัน 
สุขภาพ

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สุขภาพร่างกายและ 
จิตใจในทุกๆ กลุ่ม 
เซ่น กลุ่มแม่และเด็ก 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ 
พิการ เป็นต้น

กองทุนหลักประกัน 
สังคมสุขภาพ

๓๐๐,๐๐0 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนไต้รับ 
การประกันสุภาพ

ประซาขนในเขต 
เทศบาลมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ีนท้ัง 
สุขภาพร่างกาย 
และจิตใจ

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๒
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุซ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๓ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนามัยของประซาซนในชุมซนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายฟ้องกันโรค การใซ้ยาอย่างถูกต้องและการ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขึ้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาพและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดขอบ

๑ คัดกรองโรคร้าย 
ใสใจสุขภาพ

เพ่ือคัดกรองกลุ่ม 
เส่ียงโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิต 
สูง

ชุมขนท้ัง ๑๓ ชุมซน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนได้รับ 
การคัดกรอง

คัดกรองกลุ่มเส่ียง 
โรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูง 
และดูแลสุขภาพ 
อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๒ สุขภาพใน 
โรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ครู บุคลากรใน 
โรงเรียนสร้างทักษะ 
ในการดูแลรักษา 
สุขภาพอนามัยให้ 
เกิดนิสัย

เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากรในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากรใส่ใจใน 
การดูสุขภาพ

เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากร ใน 
โรงเรียนสร้าง 
ทักษะในการดูแล 
รักษาสุขภาพ 
อนามัยให้เกิดนิสัย

สาธารณสุข 
ฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ
หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ ให้ความรู้ป๋องกัน 
และช่วยเหลือ 
เด็กจมน้ํา

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ทักษะความรู้ในการ 
ป๋องกันการจมน้ํา

อบรมเด็กนักเรียน ครู 
บุคลากร ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียน มี 
ความรู้ในการ 
ป๋องกันคบจมน้ํา

๑ . เด็กนักเรียน 
ทักษะความรู้ใน 
การปัองกันการ 
จมน้ํา
๒.สามารถนำ 
ความรู้ถ่ายทอดสู้ 
ครอบครัวและ 
ขุมขนไต้

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

๔ อบรมกลุ่มเส่ียง เพ่ือประขาซนมี 
ความรู้ในเร่ืองการ 
ปัองกันโรคต่าง ๆ

อบรมประขาซนในเขต 
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนมี 
ความรู้ในการ 
เส่ียงต่อโรค

ประขาซนมีความรู้ 
ในเร่ือง
การป๋องกันโรค 
ต่างๆ

สาธารณสุข 
ๆ

๕ เฝืาระวังและ 
ป๋องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
เฝืาระวังและป๋องกัน 
โรคพิษสุขบ้า

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาขนมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมขนและป๋องกัน 
โรคไต้

สาธารณสุข 
ๆ

๖ ป๋องกันและ 
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก

เพ่ือให้ประซาขนมี 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
เฝ็าระวังและป๋องกัน 
โรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขบมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมขนและป๋องกัน 
โรคไต้

สาธารณสุข 
ๆ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ffi ป๋องกันและ 
ควบคุมโรค 
ไข้หวัดนก

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
เฝ็าระวังและป๋องกัน 
โรคไข้หวัดนก

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซนมี 
ความรู้

สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่คนใน 
ครอบครัวและ 
ขุมขนและป๋องกัน 
โรคได้

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๘ ส่งเสริมสุขภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี 
ความรู้ในเร่ืองการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ

อบรมผู้สูงอายุ ๖๐ ปี 
ข้ึนไปในเขตเทศบาล

๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ในการส่งเสริม 
สุขภาพ

ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ในเร่ืองการส่งเสริม 
สุขภาพร่างกาน 
และจิตใจ

สาธารณสุข 
ๆ

๙ ส่งเสริมการออก 
กำลังกายเพื่อ 
สุขภาพ

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขนได้ 
ตระหนักถึง 
ประโยซน่การออก 
กำลังกาย 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขนมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

จัดให้มีการออกกำลัง 
กายเต้นแอโรบิคโดย 
การจ้างเหมาผู้นำออก 
กำลังกาย

๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนมี 
สุขภาพดีข้ึน

ประซาขนมี 
สุขภาพพลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคต่างๆ

สาธารณสุข 
ฯ

๑๐ อบรมเชีง 
ปฎิบ้ตการจิต 
อาสาในขุมซน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
การมีจิตสำนึกรักต่อ 
สังคมขุมขนโดยการ 
มีจิตอาสา

จัดอบรมให้ความรู้จิต 
อาสา

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ คนในขุมขนมีจิต 
อาสา ร้อยละ ๘๐

คนในขุมขนมีจิต 
อาสาข่วยเหลือ 
สังคมขุมขน 
เล็กน้อย โดยไม่ 
หวังผลตอบแทน

กอง
สาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี-รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๑ กำจัดยุงลาย 
ป๋องกันภัยโรค 
ไข้เลือดออก

เพื่อกำจัดยุงลาย 
ป๋องกันภัยโรค 
ไข้เลือดออกในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

พ่นหมอกควัน ๒ คร้ัง 
และในภาวะเกิดโรค 
ระบาดในขุมขนท้ัง 
๑๓ ขุมขน วัด 
โรงเรียน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปัองกันภัยโรค 
ไข้เลือดออกร้อย 
ละ ๘๐

สามารถกำจัด 
ยุงลายและป๋องภัน 
ภัยโรคไข้เลือดออก 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กองทุบ 
สปสข.

๑๒ ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
สุขภาพกลุ่มเล่ียง 
สูง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

เพ่ือให้ประขาขนได้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการใข้ 
ขีวิตประจำวันที่เลี่ยง 
ต่อโรค เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

จัดอบรมให้ความรู้ 
ประขาขนกลุ่มเล่ียง 
และผู้ป่วยรายใหม่ 
เบาหวาน ความดัน

๔๒1๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ประขาขนได้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมใบการ 
ใข้ขีวิตประจำวัน 
ร้อยละ ๘๐

ประขาขนได้ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการ 
ใข้ขีวิตประจำวัน 
เล่ียงต่อโรค 
เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง

กองทุน 
สปสข.

๑๓ พัฒนาศักยภาพ 
นักจัดการ 
สุขภาพขุมขน

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ 
ศักยภาพของนัก 
จัดการสุขภาพขุมขน

จัดอบรม'ไห้ความรัแก่
Z .

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ อสม.ได้รับความรู้ 
ร้อยละ๘๐

อสม. ได้พัฒนา 
ความรู้ 
ความสามารถ 
พัฒนาตนเองได้

กอง
สาธารณสุข

๑๔ ค่ายทักษะ 
ต่อด้านยาเสพติด

๑. เพื่อให้เยาวขนได้ 
ทราบถึงอันตราย 
ของยาเสพติด 
๒.เพื่อเป็นการเตรียม 
ดัวปัองกันยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้ 
เยาวขนในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ เยาวขนได้ทราบ 
ถึงอันตรายของ 
ยาเสพติดร้อยละ 
๘๐

เยาวขนได้ทราบถึง 
อันตรายของยา 
เสพติด

กอง
สาธารณสุข
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒(£๖๑ 

(บาท)
๒(£๖๒ 
(บาท)

๒(£๖๓ 
(บาท)

๒(£๖๔ 
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑๔ การบริหาร 
จัดการกองทุน 
และการพัฒนา 
ศักยภาพบริหาร 
จัดการ

เพื่อบริหารจัดการ 
กองทุนในการ 
ประขุมของ 
คณะกรรมการ 
กองทุน คณะ 
ทำงานๆ

จัดประขุม 
คณะกรรมการ 
กองทุนคณะทำงานฯ 
จำนวน ๔ คร้ัง/ปี 
และจัดอบรมให้ 
ความ!
คณะกรรมการ 
กองทุนคณะทำงานฯ 
จำนวน ๑ คร้ัง/ปี

๖(£,๐๐๐ ๖๕,000 ๖๔1๐๐๐ ๖๔1๐๐๐ คณะกรรมการ 
กองทุน 
คณะทำงานฯ 
ร้อยละ ๘๐

คณะทำงานฯ ได้ 
มีการรายงานผล 
การปฎิงติงานใน 
การบริหาร 
กองทุน สปสข. 
ต่อ
คณะกรรมการ 
กองทุน

กอง
สาธารณสุข 
(ขอรับเงิน 
อุดนุนจาก 

สปสข.)

๑๖ พัฒนาศักยภาพ 
คณะทำงาน 
คณะกรรมการ 
กองทุน 
หลักประกัน 
สุขภาพเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

เพื่อพัฒนาความ! 
ความสามารถ และ 
ศักยภาพของ 
คณะกรรมการ 
กองทุน คณะ 
ทำงานฯ

จัดอบรมให้ความ! 
แก่คณะกรรมการ 
กองทุนคณะทำงานฯ 
จำนวน ๑ คร้ัง/ปี

๑๗1๐๐๐ ๑๗1๐๐๐ ๑๗1๐๐๐ ๑๗1๐๐๐ คณะกรรมการ 
กองทุน 
คณะทำงานฯ 
ได้รับความ! 
ร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการ 
กองทุน
คณะทำงานฯ ได้ 
เพ่ือพัฒนา 
ความ!
ความสามารถใน 
การบริหาร 
กองทุน สปสข.

กอง
สาธารณสุข

รวม ๑๖ โครงการ รวมงบประมาณ - ๒1๒๒๐1๔๐๐ ๒,๔๒๐,๔๐๐ ๒1๔๒๐,๐๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ . พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๖ ๕ ๖ (ร) -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๑ แผนงาน พัฒนา ฟินฟและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ จัดงานประเพณี 
แห่เทียน 
เข้าพรรษา

๑. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความเป็น 
ชาติไทย

ชุมชนท้ัง ๑๓ 
ชุมชน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประชาชน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีของไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นชาติไทย

กอง
การศึกษา

๒ จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง

๑. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความเป็น 
ชาติไทย

ชุมชนท้ัง ๑๓ 
ชุมชน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีของไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นขาติไทย

กอง
การศึกษา

๓ จัดงานประเพณี 
สงกรานต์

๑ .  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถ่ินไว้๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาขนได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความเป็น 
ชาติไทย

ชุมชนท้ัง ๑๓ 
ชุมชน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประชาขน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีของไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้รักษา 
เอกลักษณ์ในความ 
เป็นชาติไทย

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดขอบ๒๕.๖® 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ จัดงานวันข้ีนปี 
ใหม่

๑. เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณีอัน 
ดีงามของท้องถ่ิน 
ไว้๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประขาขนได้รักษา 
เอกลักษณีในความ 
เป็นขาติไทย

ขุมขนท้ัง ๑๓ 
ขุมขน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขน 
ตระหนักถึง 
คุณค่าของ 
ประเพณีของ 
ไทย

อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม, ได้ 
รักษาเอกลักษณ์ 
ในความเป็นขาติ 
ไทย

กอง
การศึกษา

๕ กิจกรรมรณรงค์ 
หยุดเหล้า 
เข้าพรรษา

เพื่อเป็นการรณรงค์ 
ให้เด็ก เยาวขน 
ประขาขนได้หยุด 
เหล้าในข่วง 
เข้าพรรษา

ประขาขนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขบมี 
จิตสำนึกอันดี 
งามทาง
พระพุทธศาสนา

เยาวขน
ประขาขนได้ลด 
ละ เลิก อบายมุข

กอง
การศึกษา

รวม (ร:โครงการ รวมงบประมาณ - ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๒ แผนงาน พัฒนา ท้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จาก 

การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาคเอกขนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียว 
ในเขตเทศบาล

เพ่ือประซาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนและ 
นักท่องเที่ยวได้ทราบ 
ถึงแหล่งท่องเท่ียวใน 
เขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง

นักท่องเที่ยวในและ 
นอกเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ๕๐1๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน 
นักท่องเท่ียว

ประชาชนและ 
นักท่องเท่ียวได้ 
ทราบถึงแหล่ง 
ท่องเท่ียวในเขต 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม ๑  โครงการ รวมงบประมาณ - ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาลนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๖.๔ แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาขุมซนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ ระดับขุมซนจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวซน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและ 

มิแรงจงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาส่กีฬาอาซีพในระดับซาติและนานาซาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ แข่งกีฬาเยาวชน 
และประซาซน

๑. เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดี 
งาม
๒. เพื่อส่งเสริมการเล่น 
กีฬา

จัดงานประเพณี 
ท้องถ่ินประจำทุกปี 
มิการแข่งขันกีฬา 
หลากหลาย 
ประเภท เซ่น 
ฟุตบอล เซปัก 
ตะกร้อ เปตอง 
เป็นต้น

๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประซาซนอยาก 
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน

เยาวซนไม่ยุ่ง 
เก่ียวกับยาเสพติด 
หันมาเล่นกีฬา ทำ 
ให้สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

๒ แข่งขันกีฬา 
ขุมขนสัมพันธ์

๑. เพื่อเชื่อมความ 
สามัคคีระหว่างขุมซน 
ด้วยกีฬา
๒. เพ่ือให้ประซาซนมิ 
นํ้าใจเป็นนักกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา 
ในเซตเทศบาลท้ัง 
๑๓ ขุมซน

๑๕๐1๐๐๐ ๑๕๐1๐๐๐ ๑๕๐1๐๐๐ ๑๕๐1๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ซอง 
ประซาซนได้เล่น 
กีฬา

ประซาซนในขุมซน 
ได้ใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยฃน่ด้วย 
การออกกำลังกาย 
และห่างไกลยาเสพ 
ติด

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. ๐๒
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ที่ โครงการ วัตอุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี’วัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ แข่งขันกีฬา 
นักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถ่ินแห่ง 
ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 
ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ และ 
ชิงซนะเลิศ 
ระดับประเทศ

๑. เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานกีฬาของตำบล 
โนนสูง
๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนมี 
น้ําใจเป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติดและใข้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยขนั

เด็ก เยาวขบ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประขาขนอยาก 
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน

ความมุ่งม่ัน ความ 
สามัคคี ความเป็น 
เลิศในด้านกีฬา 
และยกระดับ 
มาตรฐานกีฬาของ 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

๔ แข่งขันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๑. เพื่อเขื่อมความ 
สามัคคีระหว่างโรงเรียน 
ด้วยกีฬา
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี 
น้ําใจเป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติดและใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยซนั

โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนน 
สูง ปีละ ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนท่ีเช้าร่วม 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีน้ําใจ 
เป็นนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยขนํ

กอง
การศึกษา

๕ จัดกิจกรรมค่าย 
พัฒนาเด็กและ 
เยาวขน

๑. เพ่ือสร้างภาวะผู้นำ 
ให้แก่เด็ก เยาวขน 
๒. เพื่อให้เยาวขนเกิด 
การเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการกลุ่ม

เด็ก เยาวขน และ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลประมาณ 
๑๐๐ คน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนเด็ก 
เยาวซน ท่ีเช้า 
ร่วมโครงการ

เกิดภาวะผู้นำ, 
ความสามัคคีในหมู่ 
คณะ

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖ จัดกิจกรรมเน่ือง 
ในวันเยาวขน

เพื่อให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก และเยาวขน มี 
จิตสำนึกในการพัฒนา 
ตนเองและร่วมกิจกรรม 
ท่ีเปีนประโยชน์ต่อสังคม 
และชุมชน

เด็ก เยาวชนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ปีละ 
๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กและเยาวชนที่ 
เข้าร่วมโครงการ

เด็ก และเยาวขน 
มีจิตสำนึกในการ 
พัฒนาตบเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม 
และชุมชน

กอง
การศึกษา

๗ จัดกิจกรรม 
นันทนาการเพ่ือ 
เด็ก เยาวขน 
และประขาขน

เพื่อให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก เยาวชนและ 
ประซาขน มีจิตสำนึกใน 
การพัฒนาตนเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคมและ 
ชุมขน

เด็ก เยาวฃนและ 
ประขาขน ใบสังกัด 
เทศบาลตำบลโนน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กและเยาวชนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ

เด็ก และเยาวชน 
มีจิตสำนึกใบการ 
พัฒนาตนเองและ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม 
และชุมชน

กอง
การศึกษา

๘ แข่งขันกีฬาสี 
ภายในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒1๓

๑. เพื่อจัดแข่งขันกีฬาสี 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กและโรงเรียนใน 
สังกัด
๒. เพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาพอนามัยท่ีดีฃอง 
นักเรียน

เชิงปริมาณ 
ปีละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพ 
อนามัย

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กนักเรียนมี 
สุขภาพอนามัยท่ี 
ดี ห่างไกลยาเสพ 
ติด

เด็กได้รับการ 
พัฒนาอย่างถูกต้อง 
และท่ัวถึง 
เหมาะสมด้าน 
ร่างกายและจิตใจท่ี 
ดีห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

๙ จัดงานวันเด็ก 
แห่งขาติ

เพื่อให้ความสำคัญแก่ 
เด็ก ช่ีงจะเป็นกำลังหลัก 
ในการพัฒนา 
ประเทศชาติต่อไปร่วม 
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชุมชน

เด็ก  ๆในเขต 
เทศบาลทุกคน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
เด็กท่ีเข้าร่วม 
โครงการ

เด็กมีรู้สึกถึง 
ความสำคัญของ 
ตนเอง

กอง
การศึกษา

รวม ๙ โครงการ รวมงบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕าอ๑ -  ๒๕:๖๕:)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๙. การรักษาความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗.๒ แผนงาน ร่วมมือกับส่วนราขการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการป๋องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

งบประมาณแล ชท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ โครงการสาธิตให้ 
ความรู้ด้านการ 
ป๋องกันและระงับ 
อัคคีภัยใน 
สถานศึกษา 
ภายในเขต 
เทศบาล

-เพ่ือให้ความรู้แก่ 
นักเรียนด้านการ 
ป๋องกันและระงับ 
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
ภายในเขตเทศบาล

•■ ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ด้านการป๋องกันและ 
ระงับอัคคีภัย ให้แก่ 
นักเรียน ๖ โรงเรียน 
สถานศึกษาในเขต 
เทศบาล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก 
นักเรียน 
สามารถ 
ป๋องกับและ 
ระงับอัคคีภัย

•นักเรียนมี 
ความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ 
ป๋องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 
และสามารถ 
ระงับเหตุท่ี 
เกิดข้ึนใน 
เบ้ืองด้น

สำนักปลัดฯ 
งาบป๋องกัน 

ๆ

๒ โครงการ 
บกอบรมและ 
■ ฝึกข้อมแผนผจญ 
เพลิงให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานจ้าง 
งาบป๋องกันๆ

•เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ 
พนักงานจ้างงาน 
ป๋องกันฯ มืความรู้ 
ความเข้าใจ มืความ 
ขำบาญ ในการผจญ 
เพลิง

•เจ้าหน้าและ 
พนักงานจ้าง งาน 
ป๋องกันฯ ทุกคน

๓๐1๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าท่ีฯ 
มีทักษะความ 
ชำนาญในการ 
ระงับอัคคีภัย

•เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานจ้าง 
งานป๋องกันฯ มี 
ความรูความ 
เข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานมาก 
ย่ิงข้ึน

สำนักปลัดฯ 
งานป๋องกัน 

ฯ

แบบ ผ. ๐๒
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ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ โครงการป๋องกัน 
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ในฃ่วง 
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์

-เพื่อเปีนการ 
เตรียมการป๋องกัน 
อุบัติภัยและสาธารณ 
ภัยในข่วงเทศกาลปี 
ใหม่ และเทศกาล 
สงกรานต์ เป็นไปด้วย 
ความปลอดภัย 
เรียบร้อยและมี 
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อเป็นการบรีการ 
ประซาซนภายในเขต 
เทศบาลและประซาซน 
ท ีเ่ดินทางสัญจรผ่าน 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
ให้ได้รับความปลอดภัย 
สะดวก รวดเรีว

-ประขาซนภายใน 
เขตเทศบาล และ 
ประซาซนท ีเ่ดิน 
ทางผ่านเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ซองประซาซบ 
มีความพึง 
พอใจในความ 
สะดวก 
ปลอดภัยใบ 
ระหว่างการ 
เดินทาง'ไนข ว่ง 
เทศกาลป ีใหม่ 
และสงกรานต์

- อ ุบ ัต ิเหตุทาง 
ถนน'โนใ},วง 
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ 
ลดลง 
•ประซาซน 
ได้รับบริการท่ี 
สะดวก รวดเร็ว 
•ประซาซนมี 
ความอุ่นใจ 
ปลอดภัย ใน 
ซีวิตและ 
ทรัพย์สิน มาก 
ย่ิงข้ึน

สำนักปลัดฯ 
งาบป๋องกันๆ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ท่ีเปีนมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๔ แผนงาน สนับสพุนการปีกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครปีองกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปีนกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ 

การจราจรในขุมขนหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. bet๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

งบประมาณแล ะท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานที
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ โครงการ 
ปีกอบรม 
อาสาสมัคร 
ปีองกันภัยฝ่าย 
พลเรือน อปพร. 
หรืออบรม 
ทบทวน

-ปีกอบรมให้ความรู้แก่ 
สมาขิก อปพร. ในด้าน 
การปีองกันภัยฝ่ายพล 
เรือน เพื่อสร้างความ 
สามัคคีในหมู่คณะ 
หรืออบรมทบทวน

-ปีกอบรมให้ความรู้ 
ด้านการปีองกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนแก่ 
สมาขิก อปพร. และ 
อบรมทบทวน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของอาสาสมัคร 
ปีองกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 
(อปพร.)
มีความรู้ความ 
ขำนาญ

-สมาขิก 
อปพร. ได้รับ 
ความรู้ในด้าน 
การปีองกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
สามารถ 
ช่วยเหลือ 
ตบเองและผู้อ่ืน 
ได้ในเบ้ืองด้น 
เม่ือเกิดเหตุ 
สาธารณภัยข้ึน

สำนักปลัด  ๆ
งาบปีองกัน 

ๆ

รวม ๑ โครงการ - ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐

แบบ ผ. ๐๒
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๘.๑. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ใบการพัฒนาพ่ืนฟูและอนุรักษ์แหล่ง•นา ลุ่มน้ําลำคลองและป่าไม้ให้มืความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒£๖(ร:)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ อบรมสร้าง 
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมซาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมซาติ 
และส่ิงแวดล้อมใน 
พื้นที่และการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในซุมซน 
ได้อย่างถูกต้อง

ขุมซม ๑๓ ขุมซน 
โรงเรียน
หน่วยงานต่าง ใๆน 
เซตเทศบาล

๕ 0 , 0 0 0 ๕๐1๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม

ในประชาซนมื 
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ธรรมซาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีและ 
จัดการขยะมูล 
ฝอยในขุมซนได้ 
อย่างถูกวิธี

กอง
ลาธารณสุข 

ๆ

๒ เฝืาระวังคุณภาพ 
นํ้าลำเขียง,ไกร

เพื่อตรวจสอบและเฝัา 
ระวังคุณภาพน้ําลำ 
เขียงไกร

ส่งตัวอย่างน้ํา 
ทดสอบคุณภาพน้ํา

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ คุณภาพซอง 
•นา

น้ําในลำเขียงไกร 
มีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข 

ๆ
๓ ปลูกป่ารักษ์โลก 

เพื่อตัวเรา
เพื่อรณรงค์สร้าง 
จิตสำนึกให้เด็กเห็น 
ความสำคัญซองการ 
อนุรักษ์ธรรมซาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีสี 
เขียว ลดภาวะโลกร้อน

ปลูกต้นไม้เพ่ิม 
พ้ืนท่ีสีเขียว

๕ 0 , 0 0 0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนท่ี 
ตำบลโนนสูง 
มีต้นไม้ 
เพ่ิมข้ึน

๑.พ้ืนท่ีตำบล 
โนนสูงมีต้นไม้ 
เพ่ิมข้ึน
๒.เด็กได้รับการ 
ปลูกจิตสำนึกใน 
การอนุรักษ์ 
ธรรมขาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๖ ,๐๐ ๐ ๑ ๑ ๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ. ๐๒

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๘ ๒. แผนงาน ส่งเสริม สนับลนนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป๋องกันและแก้ไขป๋ญหามลพิษและป๋ญหาส่ิงแวดล้อมของชุมขน เช่น การกำจัดน้ําเลีย สารเคมีต่าง ๆ

งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาบท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑ อบรมให้ความรู้ 
ใบการพัฒนางาน 
สำหรับ
คณะกรรมการ 
เครือข่าย 
อาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก

๑.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
ของคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษ์โลก 
๒.เพื่อพัฒนาระบบงาน 
ของคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ิน

จัดอบรมให้ความรู้ 
กับคณะกรรม 
เครือข่าย
อาสาสมัครท้องถ่ิน 
รักษ์โลก และ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
จำนวน ๒๕ คบ

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตำบลโนนสูงมี 
ทรัพยากรธรรม 
ขาติและ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สัน

ประขาขนในเขต 
เขตเทศบาล 
ตำบล'โนนสูงมื 
สุขภาพร่างกาย 
และจิตใจท่ีดีข้ีน

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๒ ส่งเสริมการ 
จัดการบํ้าเสีย 
อย่างง่ายใน 
ครัวเรือน

เพ่ือให้ประขาซนมี 
ความรู้ในการแก้ไข 
ปีญหา•นาเสียใน 
ครัวเรือนเบ้ืองต้น

อบรมประขาขนใบ 
เขตตำบลโนนสูง 
ประมาณ ๑๐๐ 
คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประขาขน 
ผู้เข้าร่วม

ประซาซนมี 
ความรู้ในการ 
แก้ไขปิญหาน้ํา 
เสียในครัวเรือน 
เบ้ืองต้น

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๓ จ้างเหมาทดสอบ 
คุณภาพน้ําบ่อ 
บำบัดน้ําเสีย

เพื่อประเมินคุณภาพนํ้า 
เสียและการบำบัดนํ้าเสีย

จ้างเหมาทดสอบ 
คุณภาพบํ้าบ่อ 
บำบัดน้ําเสีย

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ คุณภาพของน้ํา 
เสีย

นำข้อมูลมา 
ปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําเสียและ 
แก้ป็ญหาน้ําเสีย

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ , ๐ ๐ ๐
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๘.๓. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง

งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

ร) โครงการ 
พระราขดำริด้าน 
สาธารณสุข

๑ . เพื่อดำเนินงาน 
ตามแนวทาง 
โครงการ 
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มิความรู้ในการ 
ส่งเสริมฟ้องกันโรค 
ในขุมซน
๓ . เพื่อให้ประขาขน 
ตระหนักและให้ 
ความสำคัญในการ 
รณรงค์ เรื่อง 
ส่งเสริมฟ้องกันโรค 
ในขุมขน

ประซาขนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
จำนวน ๑๓ 
ขุมซน ขุมขน 
ละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๑ . จำนวน 
ขุมขบท่ีให้ 
ความร่วมมือใน 
การเข้าร่วม 
โครงการ 
๒.ประขาขนท่ี 
เข้าร่วม 
โครงการมี 
ความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดี -  
ดีมาก

๑ . ดำเนินการ 
แนวทาง 
โครงการ 
พระราซดำริ 
ด้านการ 
สาธารณสุข 
๒.ประขาขนใน 
เขตเทศบาล 
โนนสูง มี 
ความรู้ในการ 
ส่งเสริมฟ้องกัน 
โรคในขุมขน 
๓ . ประซาขนใน 
ขุมซนมิการ 
รณรงค์เรื่อง 
การส่งเสริม 
ฟ้องกันโรคใน 
ขุมขน

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

แบบ ผ. ๐๒
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งบประมาณและVมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒<£๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ไต้รับ

รับผิดชอบ

๒ ส่งเสริมการคัด 
แยกขยะมูลฝอย

เพื่อให้ประขาซนมี 
ความรู้ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยเบื้องต้น 
เซ่น ขยะอันตราย 
ขยะสารเคมีเป็นต้น

อบรมนักเรียน 
ประขาซนใน 
เขตตำบลโนน 
สูง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาขน 
เข้าร่วม 
โครงการ

ประขาซนมี 
ความรู้ในการ 
คัดแยกขยะมูล 
ฝอยเบื้องต้น 
เซ่น ขยะ 
อันตราย ขยะ 
สารเคมีเป็นต้น

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๓ ชุมซนและ 
โรงเรียนปลอด 
ขยะ

เพื่อให้ประขาซนมี 
ความรู้ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบครบ 
วงจรและสร้าง 
เครือข่ายในโรงเรียน 
และชุมขน

ชุมขน ๑๓ 
ชุมขนและ 
โรงเรียน ๖ 
โรงเรียน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาขน 
เข้าร่วม 
โครงการ

ประซาฃนมี 
ความรู้ใบการ 
จัดการขยะมูล 
ฝอยแบบครบ 
วงจรและมี 
เครือข่ายใน 
โรงเรียนและ 
ชุมซน

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๔ โครงการปลูกป่า 
และหญ้าแฝก 
เฉลิมพระเกียรติ

•เพื่อป่องกันบริเวณ 
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิด 
การเคลื่อนตัวของดิน 
•เพื่อส่งเสริมให้ 
ประซาขนมีส่วนร่วม 
ในการปลูกหญ้าแฝก 
เพื่ออนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมซาติ

ประขาขนใน 
เขตเทศบาล 
๑๓ ชุมซน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประซาขน 
ใบชุมซน 
ร่วมกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากร

•สามารถ 
ป่องกันการ 
พังทลายของ 
หน้าดิน 
•ประขาขนมี 
ส่วนร่วมในการ 
อนุรัก'ธรรมชาติ

กอง
สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว'ข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ โครงการคัดแยก 
ขยะรีไซเคิล

๑.เพื่อสร้างวินัยใน 
การทิ้งขยะให้กับ 
บ ุคลากรและนักเรียน 
๒.เพื่อสร้างจิตสำนึก 
ในการจัดการขยะ 
และการรักษา 
สิ่งแวดล้อม ให้กับ 
บ ุคลากรและนักเรียน 
๓.เพ ื่อให้นักเรียนเกิด 
ความตระหนักถึง 
ผลเสียท ี่จะก่อเกิด 
มลภาวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
สุขอนามัยของมนุษย์ 
หากม ีการจัดการขยะ 
อย่างไม่เหมาะสม

บุคลากรและ 
นักเรียนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ ๕ ๐,๐๐๐ จัดโครงการ 
คัดแยกขยะรี 
ไซเคิลจำนวน 
๑ ครั้ง/ป ี 
ร้อยละ ๘๐

๑.นักเรียนและเกิด 
แนวคิดที่ดีต่อการ 
จัดการขยะมูลฝอย 
และเข้าใจคุณค่าของ 
สิ่งต่าง  ๆ ว่าวัสดุบาง 
ประ๓ ทสามารถ 
นำไปใข้ประโยขบได้ 
หลายครั้งหรือ 
สามารถเปลี่ยนเปีบ 
เงินได้
๒.การมีส่วนร่วมใน 
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกับการ 
จัดกิจกรรมการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมซาติ 
และสิ่งแวดล้อมจาก 
ภูมิปิญญาของ 
บุคลากรและองค์กร 
ในท้องถิ่น

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๕ โครงการ รวมงบประมาณ - ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕:๖๑ -  ๒ ๕ ๖ ๕ )

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๙.๑ แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขป็ญหาความเดือดร้อนของประซาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง 

ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงขีวิตของประซาซน

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนเทศบาล 
ซอย ๒ ซ่วงแยก 
ถนนสาธารณะไป 
บ้านเพราม ขุมซน 
บัว ๒

๑.เพ ื่อแก้ป ิญหาผิว 
จราจรขรุฃระ เนื่องจาก 
ถนนหมดสภาพการใข้ 
งาน
๒.เพื่อให้ประซาขนมื 
ถนนในการสัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกและ 
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๑๔ เมตรหรือ 
มีพื้นที่ดำเนิบการไม่ 
น้อยกว่า ๓1๒๐๐ 
ตารางเมตร โดย 
ดำเนินการตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

ดา G^c&^ooo สามารถ 
ตำเน ินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ ้าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

๒ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนเทศบาล 
ซอย ๒ ช ่วงแยก 
ถนนสาธารณะบ้าน 
นายศิริ แพทย์กลาง 
ขุมซนศาลตาป

- เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
แทนถนนเดิมที่มืความ 
ชำรุด
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใข้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๓1๒๐๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

ดา Ĝ Cŝ jOOO สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ ้าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

- ประขาขนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและVมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ที
รับผิดขอบ

๒๕๖®
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาลซอย 
๒ ซ่วงแยก 
สาธารณะครูไก่คาร์ 
แคร์ถึงถนนเลียบลำ 
เขียงไกร 
ชุมซบบัว ๒

- เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบึยบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ไซ้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล ี่ย ๔ 
เมตร ยาว ๒๓๕ 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร หรีอมืพี้นที่ 
ดำเนินการไม่น ้อย 
กว่า ๙๔ ๐ .๐ ๐  ตาราง 
เมตร
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลบ 
เทศบาลกำหนด

๕ ๕ ๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เป็น ๑ ๐ ๐  %

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เร ียบร้อย

กองซ่าง

๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนรถไฟอุทิศ 
ตัดกับถนนเกษตร 
ซอย ๓ ชุมซนบัว ๓

- เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยซองบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ไซ้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล ี่ย ๔ 
เมตร ยาว ๑๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรีอมืพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๔๖๐ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๓ ๔ ๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

- ประขาขบได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองซ่าง

129



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ด้วข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเกษตร ซอย ๑ 
ช่วงสุดซอยถึงเขต 
ทางรถไฟ 
ชุมชนบัว ๓

- เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มีสภาพ 
ใช้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาว ๗๙ เมตร 
หนา ๐.๑๕: เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๓๑๖ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๒๒๕,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย 
คิดเป็น 
๑๐๐ %

๑.ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเกษตร ซอย๑ 
ช่วงบ้านนายสำราญ 
ชุมขนบัว ๓

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใช้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕: 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๕ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๓๒,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

- ประขาซนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

130



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว,ข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ฅเ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนประขาอุทิศ 
ซอย ๓ ช ่วงแยกเข ้า 
บ่อขยะถึงสุดเขต 
เทศบาล ขุมขน 
ดอนแต้ว- โนนนา- 
โนนสมบูรณ์

- เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มืสภาพ 
ใข้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑ 1๕๐๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๘๗๓,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ ้าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑ .ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป ็นระเบ ียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๘ ปรับปรุงถนน 
คสล.เป็นแอสฟ้ลท์ 
ตึกคอนกรีต ถนน 
บ้านบัว
ช ่วงทางเข ้าศาลา 
ขุมขน 
ขุมซนบัว ๑

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ ื่อความเป ็นระเบ ียบ 
เร ียบร้อยของบ ้านเม ือง
- เพ ื่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนน'โนเขตเทศบาล'ให้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นแอสฟ้ลท์ตึก 
คอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว ้างเฉล ี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑ ๑ ๐  เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๔๐ ตาราง 
เมตร โดยดำเนินการ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๗๕ ,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ ้าหมาย คิด 
เป็น ๑ ๐ ๐ %

- ประขาขนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา
- บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๙ ปรับปรุงขอบทาง 
เป็นแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีตทั้งสองผิง 
ถนนศรีธานี ซอย ๓ 
ขุมซนกระพี้-ตลาด 
เก่า

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ ื่อความเป ็นระเบ ียบ 
เร ียบร้อยของบ้านเม ือง
- เพ ื่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล1ให้มี 
สภาพใซ้งานได้ดี

- ปรับปรุงขอบทาง 
เป็นแอสฟ้ลท์คิก 
คอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรผ ิงซ ้ายกว ้าง 
เฉลี่ย ๑.๓๗ เมตร ผิง 
ขวากว ้างเฉล ี่ย ๐ .๙ ๙  
เมตร ยาว ๑ ๐ ๐  
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  เมตร หรือมี 
พ ื้นที่ดำเน ินการไม่ 
น ้อยกว ่า ๒๓๖ 
ตารางเมตร โดย 
ดำเน ินการตามแบบ 
แปลนเทศบาล 
กำหนด

๗๘,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงขอบ 
ทางได้สำเร็จ 
ตามเบ ีาหมาย 
คิดเป็น ๑ ๐ ๐  
%

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕ ๖ ร )

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐ โครงการปรับปรุงผิว 
จราจรเป็นแอสฟัลท์ 
ติทคอนกรีตถนน 
บ้านเพิ่มตั้งแต่ 
บริเวณสี่แยกศาลา 
ชุมชนบ้านเพิ่มถึง 
ถนนแยกสระวัดร้าง 
ตัดถนนบ้านเพิ่ม 
‘ซอย ๖
ชุมชนบ้านเพิ่ม

-เพิ่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพิ่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพิ่อเบ้นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มีสภาพ 
ใช้งานได้ดี

ช่วงที่ ๑  ปรับปรุงผิว 
จราจรเบ้นแอสฟ้ลท์ 
ดิกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้างเฉลี่ย 
๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๕: เมตร หนาเฉลี่ย 
๐ .๐(ร: เมตร 
ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิว 
จราจรเบ้นแอสฟัลท์ 
ดิกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้างเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓(ร:๔ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐ . ๐ ๕  เมตร รวมมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๑ 1๒๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงผิว 
จราจรได้สำเร็จ 
ตามเบ้าหมาย 
คิดเบ้น๑๐๐ %

๑.ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เบ้นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๑ โครงการปรับปรุง 
ถนนคสล. เป็นนอส 
ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 
ถนนมิตรภาพ-โนน 
สูง (ช่วงสี่แยกถนน 
มิตรภาพ-โนนสูงตัด 
กับถนนศรีธานี ถึง 
สามแยกถนนเสี่ยง 
เมือง)
ชุมชนตลาดใหม่และ 
ชุมชนดอนแต้ว-โนน 
นา-โนนสมบรุณ์

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มิ 
สภาพใช้งานไต้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล.เป็น 
แอสฟัลท์ดิกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๙ .๐๐-๑๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕: เมตร หรือมิ 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๙,๗๗๙ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๓1๖๓๔,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ไต้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ .ประขาขนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
ประชาอุทิศ ๓ (จาก 
สี่แยกศาลตาปู- 
ถนนคสล.ทางเช้าบ่อ 
ชยะเดิม)
ชุมชนดอนแต้ว-โนน 
นา-โนนสมบรูณ์

•เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
•เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มิ 
สภาพใช้งานใต้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๑๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมิ 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๒1๔๖๐ ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑,๔๔๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนไต้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑ .ประขาซนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมิความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุกถนน 
ประขาอุทิศแยก 
สาธารณะ (ข่วงแยก 
บ่อขยะ-ทางรถไฟ) 
ชุมขนดอบแต้ว- 
โนนนา-โนนสมบรูณ์

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาล,ไห้มี 
สภาพไข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย ๓ . ๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๓๔๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑ 1๐๔๐ ตาราง 
เมตร โดยดำเนินการตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๓๙1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายนํ้า 
คสล. ถนนสำราญ 
ราษฎร์ผิงขวาทาง 
(ข่วงโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ถึง 
ทางเข้าวัดโนนหมัน) 
ชุมขนบัว ๒ -ชุมขน 
โนนหมัน

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลไห้มื 
สภาพไข้งานได้ดี

- ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า 
คสล. ขนาด 0  ๑ . ๐๐ 
เมตร รวมความยาว 
ประมาณ ๗๒๒ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔1๓๒๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างท่อ 
ระบายนํ้าได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๑๔ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๐ (ข้างวัดโนน 
หมัน)
ชุมขนโนนหมัน

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
•เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพไข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ 
เมตร ยาวประมาณ ๓๓๘ 
เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒1๒๖๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑1๖๐๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.เป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ถนนประขาอุทิศ ๒ 
(ช่วงสี่แยกหลัง 
ประปาถึงถนน 
สำราญราษฎร์)
ขุมขนแสนสุข และ 
ขุมขนดอนแต้ว- 
โนนนา-โนนสมบรูณ์

•เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๕.๐๐- 
๘.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑ 1๒๔๕.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๖1๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๒,๓๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๑๗ โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ถนนพัฒนา ๔ ถึง 
ขุมซนแสนสุข

-เพ ื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพ ื่อความเป ็น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อยของ 
บ ้านเม ือง
- เพ ื่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอลฟ้สท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๖.๐๐ - 
๑๗.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓,๘๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๕
(บาท)

๑ ๘ โครงการ ก่อสร้าง 
ถนน คสล. ทางเข้า 
อ่างเก็บใ!าสวนผัก 
แยกจากทางหลวง 
ชนบท ๒๐๖๗ 
โนนสูง - 
ขามสะแกแสง 
(ชุมชนสวนผัก)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล'โห้มื 
สภาพใช้งานได้ดี

-  ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมทางเท้า ขนาด 
กว้าง ๑๔.๐๐ ฌตร ยาว 
ประมาณ ๔๘๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๘,๑๒๐ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๑๒,๗๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๑๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต ถนนรอบ 
อ่างเก็บนํ้าสวนผัก 
(ชุมชนสวนผัก)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใช้งานได้ดี

-ก่อสร้างถนนแอลฟ้สท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๒,๐๖๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๑๖,๔๘๐ ตาราง 
เมตร พร้อม
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๙,๓๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

137



งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ที่

รับผิดขอบ
๒๐ โครงการปรับปรุง 

ถนน คสล. ถนน 
เกษตร ซอย ๔ 
(ขุม‘ซนบัว ๓)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนน1โนเขตเทศบาล,โห้มื 
สภาพไข้งานได้ดี

- ปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายนํ้า 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๓๕๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
รวมไม่น้อยกว่า 
๑1๒๔๙.๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๒,๗๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประชาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา

๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๒๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๖ แยกถนน 
สาธารณะไป 
สำเชียงไกร 
ซอยทำนบปลัดแสง 
(ขุมซนโนนหมัน)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๓๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๕๕ ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๒๖๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

lots โครงการก่อสร้าง 
ระบบระบาย,นา 
คสล. ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๙ 
(ขุมขนโนนหมัน)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล'โห้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างรางระบาย,นา 
คสล.และวางท่อระบาย 
นํ้า คสล. รวมความยาว 
ประมาณ ๕ ๓ ! ๕ . ๐ ๐  

เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบอื่นๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๒1๕๓๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๒๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๖ แยกสาธารณะ 
ไปโนนสะเดา 
(ขุมซบโนนสูง)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล'โห้มื 
สภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล.ก 
ว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๙๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมืพี้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๓๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

๒๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เกษตร •ช่วงแยกซอย 
ข้างบ้านยายสงัด 
อุทัยกลาง 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนน,โนเขตเทศบาล,โห้มื 
สภาพไข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๔๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวซ้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕ โครงการก่อสร้าง 
ขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนรถไฟอุทิศ ช่วง 
อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 
หลังเทศบาล 
(ขุมขนตลาดใหม่)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. 
มืพี้นที่ตำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๔๗๓ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๓๐๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทางถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมืความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต เสริม 
เหล็กพร้อมท่อส่งนํ้า 
และประต เปิด-ปิด
r
(ขุมขนบัว ๑ -  บัว ๓ 
-  โนนหมัน)

- เพื่อความสะดวกใบ 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อส่งนํ้า 
และประตู เปิด-ปิด นํ้า 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ความยาว ๑ 1๘๕๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๘1๐ ๐ ๐ 1๐๐๐ สามารถ 
ตำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ .ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๗ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คลล. ถนน 
เทศบาล ซอย ๒ ช่วง 
แยกถนนสาธารณะ 
ไปบ้านเพราม ตำบล 
ใหม่

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓1๒๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ 
ตำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๖ 1๓๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑ ๐ 1๐ ๐ ๐ 1๐๐๐ สามารถ 
ตำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑ .ประขาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบลำเขียงไกรผิง 
ซ้าย แยกถนน 
ลำราญราษฎร์ ซอย 
๒ ช่วงสะพานถึงสุด 
เขตเทศบาล 
(ขุมขนบัว ๒)

-เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มื 
สภาพไซ้งานได้ดี

•ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑ 1๓๔๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๔1๔๐๐.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อม
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓1๓๑๔1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ .ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๒๙ ก่อสร้างยกระดับ 
ถนน คสล. พร้อม 
รางวี ถนนลำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑ ช่วง 
แยกทางเข้าปากซอย 
(ขุมขนกระพี้ -  
ตลาดเก่า)

•เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
•เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
•เพื่อเป็นการพัฒนาถนน 
ในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใซ้งานได้ดี

•ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางวี ขนาดกว้าง 
๔.๔๐ เมตร ยาว 
๘๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๔๑.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔๓๑1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 
ยกระดับถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑. ประขาขนได้รับ 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไป -  มา 
๒. บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๐ ก่อสร้าง‘ขยายไหล่ 
ทาง ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ช่วงสระ 
หนองใหญ่ถึงแยก 
ทางเข้าบ้าน‘ชาด 
(ขุมซนโนนตาอู่ -  
โนนระเวียง)

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงท ๑ -ก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล. (ล่งซ้าย) ขนาดกว้าง 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
-ก่อสร้างไหล่ทางคสล.(ล่ง 
ขวา)ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร
ช่วงท่ี ๒ -ก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล. (เขื่อมทางแยก) ขนาด 
กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา 
๐ . ๑๕ เมตร รวมพื้นที่ 
ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อย 
กว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๔๗๙,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๑ ก่อ?เร้างถนน ค?เล. 
ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย ๔ ซ่วงหลัง 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(ขุมขนโนนหมัน)

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มืสภาพใข้งาบได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๙ ๖ ๐ .๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๕๙๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๓๒ ปรับปรุงถนน คลล. 
เป็นผิวจราจรแอส 
ฟัลท์ดิก
คอนกรีตถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๘ 
(ขุมขนโนนหมัน)

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
•เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใขังานได้ดี

ช่วงท่ี ๑ - ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ขนาด 
กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
(เขื่อมทางแยก)
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท์ 

ดิกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๒๕ 
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร
ช่วงท่ี ๒ - ปรับปรงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๑.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑ 1๔๑ลา,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนโนนสมบูรณ์-ดอน 
แต้ว ช่วงแยกถนน 
สาธารณะ
(ขุมซนโนนสมบูรณ์- 
ดอนแต้ว)

-เพิ่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพิ่อความเน้น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 
■ เพ่ือเน้นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มีสภาพใซ้งานไต้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตาราง 
เมตร
พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๑๖๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เน้น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เน้นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนโนนสูง-โนนไทย 
ช่วงแยกสาธารณะ 
บ้านนางน้อย บุญมี 
(ขุมซนบ้านเพิ่ม)

•เพ ื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 
-เพ ื่อความเน ้น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเม ือง 
-เพ ื่อเน ้นการพ ัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มีสภาพใข้งานได้ 
ดี

ช่วงท่ี ๑ - ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง ๗ .๐๐ 
เมตร ยาว ๔ ๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
ช่วงที่ ๒ - ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง ๖ .๐ ๐  
เมตร ยาว ๔ ๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร รวมมี 
พื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่ 
น ้อยกว่า ๖ ๑ ๙ .๐ ๐  ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๓๘๓,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเน้นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวซ้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดซอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนบ้านเพิ่ม ช่วง 
แยกสาธารณะ 
ข้างบ้านนาง 
สายม่าน 
(ชุมซนบ้านเพิ่ม)

-เพิ่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ ื่อความเป ็น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเม ือง 
-เพ ิ่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพใข้งานได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๔ .๐๐ เมตรยาว 
๒ ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเน ินการไม่น ้อยกว่า 
๑ ๑ ๖ .๐ ๐  ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ (ตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๗ ๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ ีาหมาย คิด 
เป็น ๑ ๐ ๐  %

๑ . ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางวีถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
แยกสาธารณะ ช่วง 
บ ้านนางละเอียด 
จันทร์กลาง 
ถึงล0าเซืยงไกร 
(ชุมซนกระพี้-ตลาด 
เก ่า)

-เพิ่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ ิ่อความเป ็น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเม ือง 
-เพ ิ่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพ'ใช้-งาน'โต้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 
รางวี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐ .๑ ๔  เมตร 
หรือมีพ ื้นที่ดำเน ินการไม่ 
น ้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑ ๗ ๑ ,๐ ๐ ๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑ . ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

145



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิด•ชอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๗ ก่อสร้างถนนหิน 
คลุกถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอยแยก 
ถนนสาธารณะ ช่วง 
บ้านนางเอื้อน 
จันทร์กลาง 
(ชุมซนกระพี้-ตลาด 
เก่า)

-เพ ื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ ื่อความเบ ้น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเมือง 
-เพ ื่อ เบ ้นการพ ัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาล 
ให้มืสภาพใซ้งานไต้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๔ .๐๐ เมตรยาว 
๒ ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร หรือมืพ ี้นที่ดำเน ินการ 
ไม ่น ้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑ ๔ ๐ ,๐๐ ๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ไต้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเบ ้นระเบ ียบ 
เร ียบร้อย

กองช่าง

๓๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ 
ระบายนํ้าซอยบ้าน 
นายผ่อน
(ชุมซนดอนแต้ว -  
โนนนา -  โนน 
สมบูรณ์)

•เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพ ื่อความเบ ้น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเม ือง 
-เพ ื่อ เบ้นการพ ัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ใหัมืสภาพใฃ้งานไต้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง ๑.๔๐ เมตรยาว 
๑๓ .๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร พร้อมวางท ่อระบาย 
น ํ้า คสล. ขนาด 
๐ .๔ ๐ x๑ .๐ ๐  เมตร จำนวน 
๑ ๐  ท่อน และปอพัก 
จำนวน ๒ บ่อรวมมืพี้นที่ 
ดำเน ินการไม่น ้อยกว่า 
๑ ๙ .๔ ๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๓๗,๐ ๐ ๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ไต้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑ . ประขาซนไต้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเบ ้นระเบ ียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๙ ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสำราญราษฎร์ 
‘ซอย ๑๔ แยกเข ้า 
บ้านนายบุญ 
พ่วงกลาง 
(ขุมซนโนนสูง)

-เพ ื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพ ื่อความเป ็น 
ระเบ ียบเร ียบร ้อย 
ของบ้านเมือง 
•เพ ื่อเป ็นการพ ัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาล 
ให้มืสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงท่ี ๑ - ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐เมตร ยาว 
๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร
ช่วงที่ ๒ - ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว 
๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ 
เมตร
รวมมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า๓๐๐.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

ร)๘ ๔ ,๐ 00 สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เปน ๑ ๐ ๐  %

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๐ ก่อสร้างรางระบาย 
นํ้าถนบสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๑ ช่วง 
แยกทางเข้าบ้าน 
นางเฉลิมศรี 
ไวสูงเนิน
(ขุมซนกระพี้-ตลาด 
เก่า)

•เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
•เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ 
เมตร รวมความยาว ๘๔.๐๐ 
เมตร
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๒๒๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างราง 
ระบายได้ 
สำเร็จตาม 
เป ๋าหมาย คิด 
เป็น ๑ ๐ ๐  %

๑.ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๑ ก่อสร้างรางระบาย 
นํ้าแยกถนน สำราญ 
ราษฎร์ ทางเข้าบ้าน 
นายจรูณ 
ถึนสันเทียะ 
(ชุมขนโนนตาอู่-โนน 
ระเวียง)

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
•เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาด 0.๔๐x๐.๖๐ เมตร 
รวมความยาว ๔๒.๐๐ เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

๑๓๙,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างราง 
ระบายนํ้าได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง

ate วางท่อระบายนํ้า 
คสล. พร้อมปรับปรุง 
ทางเท้าและขอบคัน 
หินถนนสำราญ 
ราษฎร์ ข่วงหลัง 
สำนักงานเทศบาลถึง 
แยกทางลงอุโมงค์ 
ทางลอดรางรถไฟ 
(ชุมขนกระพี้-ตลาด 
เก่า)

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา 
-เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
-เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

-วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปีดบ่อพัก 
ความยาวรวมประมาณ 
๑๔๐.๐๐ เมตร 
- ปรับปรุงทางเท้าและขอบ 

คันหิน ขนาดกว้างรวม๑.๔๐ 
เมตร ยาวรวม ๑๒๔ เมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๘๗.๔๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๗๐๔,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการวาง 
ท่อระบายนํ้า 
ได้สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เทศบาล ‘ซอย ๒ ช่วง 
แยกถนนสาธารณฯ 
ถึงทางเลี่ยงเมือง 
(‘ชุมซนศาลตาปู)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

ช่วงที่๑ ก่อสร้างถนนคสล. 
ซนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๒๘ เมตร หนา 
๐.๑๔ เมตร
ช่วงที่๒ ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๙๔ เมตร หนา 
๐.๑๔ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๘๘๗ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
เกษตร ซอย ๑ ช่วง 
แยกถนนสาธารณฯ 
ข้างบ้านนายบุญช่วย 
เกสีจอหอ 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยซอง 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มืสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ 
๒๐ เมตร หนา ๐ . ๑๔ เมตร 
หรือรวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

๔๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔๕ โครงการ ปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบ้านเพิ่ม ช่วง 
ทางเข้าซุ้มประตู 
ขุมขนถึงแยกถนน 
บ้านเพิ่มซอย ๔ 
(ขุมซนบ้านเพิ่ม)

- เพิ่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพิ่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยซอง 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเซตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๔1๓๔๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลบ 
เทศบาลกำหนด)

๒,๓๔๖,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๖ โครงการ ปรับปรุง 
ผิวจราจรเป็นแอส 
ฟัลท์ดิกคอนกรีต 
ทางหลวงซนบท 
๖๐๑๙ โนนสูง-โนน 
ไทย ช่วงทางแยก 
ถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้ม 
ประตูขุมซน 
(ขุมซนบ้านเพิ่ม)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มืสภาพใข้งานได้ดี

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต รวมมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๓๗๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงถนน 
ได้สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยใบการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัว1ข้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๗ โครงการก่อ?เร้าง 
ถนบหินคลุก ถนน 
บ้านเพิ่ม ช่วงแยก 
ถนนข้างอ่างเก็บนํ้า 
สวบผัก
(ขุม,ซนสวนผัก)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๘๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๒๔๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๘ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
โนนสูง-ขาม 
สะแกแสง ช่วงแยก 
ถนนสาธารณๆตรง 
ข้างศูนย์ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพ 
การเกษตรฯ 
(ขุมขนบัว ๓)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๓๔๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๑ 1๔๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑๘๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้า,หมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาบ 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
โนนสูง-ขาม 
สะแกแสง ช่วงแยก 
ถนนสาธารณ•าข้าง 
บ้านนายแสวง 
กลิ่นกลาง 
(ขุมซนบัว ๓)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรใป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐ . ๑๔ เมตร 
หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๗๐1๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๔๐ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ถนน 
เกษตร ช่วงแยกถนน 
สาธารณฯข้างบ้าน 
บายใจ วัดกลาง 
(ขุมซนบัว ๓ )

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๖๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๙  ช่วงแยกถนน 
สาธารณฯตรงข้าม 
ศาลาขุมขน 
(ขุมซนโนนตาอู่ - 
โนนระเวียง)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมมืพี้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตาม 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๐๘,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เปน ๑๐๐ %

๑.ประขาขบได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๕๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑ ช่วงแยกถนน 
สาธารณ ขๆ้างบ้าน 
นายสวงค์ 
หวังพูนกลาง 
(ขุมขนกระพี้ -  
ตลาดเก่า)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑ 
ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๕๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบ้าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

153



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีว้ด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดขอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ‘ซอย 
๓ ช่วงแยกถนน 
สาธารณฯหลังศาลา 
ขุมซน
(ขุมซนโนนหมัน)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใซ้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๕๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น ้อยกว่า ๒๓๖ ตาราง 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๑๖๑,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

๕๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย 
๑๑ ช่วงแยกถนน 
สาธารณๆซ้างบ้าน 
นายสง่า บัวป๋อม 
(ขุมซนโนนตาลู่ -  
โนนระเวียง)

- เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้ 
มีสภาพใข้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
ประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด

๕๗,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เป๋าหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑ . ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

รวม ๕๔ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑ ๗ , ๑ ๙ ๕ , ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ 1๑ ๕ ๐ 1๐ ๐ ๐ ๕ ๖ , ๐ ๑ ๘ , ๐ ๐ ๐ -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโนนสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพี้นฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
๙.๓ แผนงาน ประสานการแก้ไขป้ญหาความเดือนร้อนของประซาขนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป่าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี’รัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานที 
รับฝ็ดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ปรับปรุงอาคาร 
ผู้ป่วย

เพื่อให้ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขมีพื้นที่ 
ให้บริการเพียงพอ

ปรับปรุงพื้นที่, 
ปรับปรุงภูมิทัศน์

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ประซาขนที่ใข้

มีพื้นที่ 
ให้บริการ

กอง
สาธารณสุข

ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข

ศูนย์บริการ บริการ เพียงพอ ๆ

๒ ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารกอง 
วิขาการและ 
แผนงาน 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

-เพื่อความสะดวก 
ในการให้บริการแก่ 
ประซาซน 
-เพื่อรองรับการ 
เพิ่มบุคลากรของ 
หน่วยงาน 
-เพื่อปรับปรุง 
อาคารให้มีสภาพ 
ใข้งานได้ติและเพิ่ม 
พื้นที่ใข้สอย

ปรับปรุงต่อเติม 
อาคารกอง 
วิขาการและ 
แผนงาน คสล.๑ 
ขั้นพร้อมตกแต่ง 
ภายในโดยมี 
พื้นที่ใข้สอยหรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 
๒๐๖.๐๐ตาราง 
เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ปรับปรุงต่อเติม 
อาคารได้สำเร็จ 
ตามเป๋าหมาย 
คิดเปน ๑๐๐%

•ประขาขบ 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
ติดต่อราขการ 
•ได้อาคารที่มี 
พื้นที่ใช้สอย 
เพิ่มขึ้น รองรับ 
บุคลากรได้มาก 
ขึ้นในอนาคต

กองวิขาการ 
และ

แผนงาน

แบบ ผ. ๐๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวช้ี'วิด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิด,ชอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

- เพ ื่อความ 
สะดวกให้ 
บริการแก่ 
ประซาซน
- เพื่อรองรับการ 
เพิ่ม
บุคคลากรของ 
หน่วยงาน
- เพื่อปรับปรุง 
อาคารให้มี 
สภาพใซ้งานได้ดี 
และเพิ่ม
พื้นที่ใซ้สอย

ปรับปรุง ต ่อเต ิม 
อาคารสำน ักงาน 
เทศบาล 
คสล. ๒ ชั้น 
พร้อมตกแต่ง 

ภายใน โดยมีพ ื้นที่ใซ้ 
สอย
หรือมีพ ื้นท ี่ดำเน ินการ 
ไม่น ้อยกว่า 
๑,๑๕ ๓.๐๐ 
ตางรางเมตร 
พร้อมส่วน 
ประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาล กำหนด

๗ , ๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ สามารถ 
ดำเนิน 
การปรับปรุง 
ต ่อเต ิมอาคาร 
ได้สำเร็จตาม 
เน ีาหมาย 
คิดเป็น 
๑ ๐ ๐ %

- ประซาซนได้รับ 
ความ
สะดวกในการ 
ติดต่อราซการ
- ได้อาคารที่ม ี 
พื้นที่ใซ้สอย 
เพิ่มขึ้นรองรับ 
บุคคลากร 
ได้มากขึ้น ใน 
อนาคต

สำนักปลักๆ 
(งาบธุรการ)

๔ จ้างออกแบบ 
ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร 
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

- เพื่อให้ได้แบบ 
แปลน ที่ถูก 
ต้องสมบูรณ์ 
ตามหลัก 
วิศวกรรมและ 
สถานีตยกรรม

- แบบแปลนงาน 
ก่อสร้าง ๒ ขุด
- แบบแปลนงาน 

ตกแต่งภายใน ๒ ขุด 
•แบบท ัศน ียภาพ ๒ 

ขุด
•แบบงานภูม ิ 

สถาน ีตยกรรม ๒ ขุด

๔๕๕,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนิน 
การปรับปรุง 
ต ่อเต ิมอาคาร 
ได้สำเร็จตาม 
เน ีาหมาย 
คิดเป็น 
๑ ๐ ๐ %

- เทศบาลได้แบบ 
ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร ท่ี 
มีพื้นที่ใฃ้ 
สอยเพิ่มขึ้น 
รองรับบุคคลากร 
ได้มากขึ้นใน 
อนาคต โดยมี 
ความสวยงาม 
และประหยัด 
พลังงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒<£๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ ปรับปรุง 
ซ่อมแขมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา

๖ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา

๗ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียนหรืออาคาร 
ประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 
๓ (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร 
เรียบหรืออาคาร 
ประกอบ

อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบ โรงเรียน 
เทศบาล ๓ (ตามแปลน 
ที่เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนอาคาร 
ท่ีซ่อม

อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 
ของโรงมีความ 
ม่ันคงถาวร

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เฟ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี'วัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ
หน่วยงานที 
รับผิดขอบ๒<£๖๑ 

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘ ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
แปรงฟันสำหรับ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

เพ่ือ,โห้'นักเรียบมีท่ี 
แปรงฟัน

พ้ืนท่ีแปรงฟัน 
สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (ตามแปลบท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๑๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีท่ี 
แปรงฟันเป็น 
ลัดส่วนและ 
เพียงพอ

นักเรียนมีท่ีแปรงฟัน 
เป็นลัดส่วนถูก 
สุขลักษณะมีสุขภาพ 
ในข่องปากและฟัน 
ท่ีดี

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๙ ก่อสร้างซุ้มประตู 
พร้อมป้าย1ซ่ือ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือให้โรงเรียนมีซุ้ม 
ประตูพร้อมฟ้ายข่ือ 
โรงเรียน

จัดทำซุ้มประตู 
พร้อมฟ้ายขื่อ 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ (ตาม 
แปลนท่ีเทศบาล 
กำหนด)

๑๕๐,๐๐๐ ขนาดของฟ้าย 
ข่ือและความ 
เหมาะสม

โรงเรียนมีซุ้มประตู 
พร้อมปัายข่ือ

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๐ รื้อถอนอาคาร 
เรียนหลังท่ี ๑ 
โรงเรียนเทศบาล 
๑ (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพื่อรื้อถอนอาคาร 
เรียบโรงเรียนเทศบาล 
๑ ท่ีขำรุดทรุดโทรมซ่ึง 
เฟ้นอันตรายแก่เด็ก 
นักเรียน

อาคารเรียนหลังท่ี 
๑ ‘ของโรงเรียน 
เทศบาล ๑

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
เด็กนักเรียนมี 
ความปลอดภัย

รื้อถอนอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ท่ีขำรุดทรุดโทรมข่ืง 
เป็นอันตรายแก่เด็ก 
นักเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๑ ปรับปรุงอาคาร 
เรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด 
กิจกรรม‘ของนักเรียน

บริเวณใต้ถุน 
อาคารเรียน ๒ 
(ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
โรงเรียนมีท่ีให้ 
นักเรียนจัด 
กิจกรรม 
เพียงพอ

นักเรียนมีสถานท่ีจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารเรียบ 
อนุบาล และ 
อาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาล 
๑
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพ่ือให้มิบรรยากาศท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหน้าอาคาร 
เรียนอนุบาลและ 
อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก โรงเรียน 
เทศบาล ๑ และ 
บริเวณโดยรอบ

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของครู 
นักเรียบ 
ผู้ปกครอง มิ 
ความพึง 
พอใจ

โรงเรียนมีภูมิ 
ทัศน์และบริเวณ 
โดยรอบสวยงาม 
มีบรรยากาศท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

๑๓ ก่อสร้างราง 
ระบายน้ํารอบ 
สนามฟุตบอล 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพื่อแก้ปีญหา,นาท่ีขัง 
บริเวณภายในโรงเรียน 
มิการระบายสะดวก 
รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบาย 
บ้ํารอบสนาม 
ฟุตบอล โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๑1๐๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของพ้ืนท่ี มี 
ทางระบาย 
น้ําท่ีได้รับ 
การก่อสร้างมี 
สภาพดีและ 
ปลอดภัย

นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ได้ใข้ 
ถนนท่ีสะดวก 
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา 
โรงเรียบ 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๔ ก่อสร้างทางเท้า 
โรงเรียบเทศบาล 
๒ (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

เพ่ือให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ 
ราขการ สามารถเดิน 
เข้าออกได้อย่าง 
ปลอดภัย

ก่อสร้างทางเท้า 
ข้างสนามฟุตบอล 
ด้านทิศตะวันออก 
(หน้าอาคาร 
ราชาวดีและอาคาร 
ปรีดยาธร) ขนาด 
กว้างเฉล่ีย ๑.๕ 
เมตร ยาวไม่น้อย 
กว่า ๒๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ 
ของอุบ้ตเหตุ 
ลดลง
- ระยะเวลา 
ในการ
เดินทางลดลง

นักเรียบ ครู 
ผู้ปกครองได้ใช้ 
ถนนท่ีสะดวก 
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้)าหมาย ๒(£๖๑ 

(บาท)
๒(£๖๒ 
(บาท)

๒(£๖๓ 
(บาท)

๒(£๖๔ 
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะใด้รับ รับผิดขอบ

๑๔ ก่อสร้างร้ัวประตู 
ทางเข้า-ออกและ 
ป๋ายซ่ือโรงเรียน 
เทศบาล ๒ (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

เพ่ือเป็นแนวแสดง 
พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน 
ปลอดภัย สวยงาม

ก่อสร้างร้ัวประตู 
ทางเช้า-ออก 
และป้าย1ซ่ือ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒ (ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

ฅเ๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง มี 
ความพึงพอใจ 
ปลอดภัย 
สวยงาม

โรงเรียนมีป๋าย1ซ่ือท่ี 
ซัดเจนและมีความ 
สวยงาม และยัง 
สามารถป๋องภัน 
ทรัพย์สินของทาง 
ราขการ
ถูกโจรกรรมและ 
ป๋องกันสัตว์ ต่าง  ๆ
เข้ามาทำอันตรายต่อ 
เด็กนักเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๖ ปรับปรุงโรง 
อาหาร โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือโรงเรียนจะได้มีโรง 
อาหารที่กว้างขวาง 
พอเพียงสำหรับ 
นักเรียน

ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
เด็กนักเรียน 
มีโรงอาหารใช้ 
เพียงพอ

โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี 
กว้างขวางเพียงพอ 
สำหรับนักเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๗ ก่อลร้างโรงจอด 
รถ โรงเรียบ 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือให้โรงเรียนมีโรง 
จอดรถสำหรับผู้ท่ีมา 
ติดต่อราชการกบทาง 
โรงเรียน

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
โรงจอดรถ

โรงเรียนมีโรงจอดรถ 
สำหรับผู้ท่ีมาติดต่อ 
ราขการกับทาง 
โรงเรียน

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

๑๘ ปรับปรุงฉากเวที 
อเนกประสงค์ 
ของ โรงเรียน 
เทศบาล ๒ (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

เพ่ือใช้สำหรับกิจกรรม 
การแสดงออกต่างๆ 
ของโรงเรียบ

อาคาร
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาล 
๒
(ตามแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด)

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนได้ทำ 
กิจกรรมร้อยละ 
๘๐ ของ

นักเรียนได้ใช้เวทีใบ 
การแสดงออก

กอง
การศึกษา 
โรงเรียบ 
เทศบาล ๒ 
(รัฐราษฎร์ 
บำรุง)
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงาบท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

๑๙ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงตํ่า 
และติดตั้งดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะถนน 
ประขาอุทิศ ๓ 
ทางไปบ่อขยะ

๑ .  เพื่อให้ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใช้ 
๒. เพื่อให้ 
ประซาขนมีความ 
ปลอดภัยในซีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓ .  เพื่อให้ห้องถิ่นมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด 
๘ เมตร จำนวน ๖ ด้น 
๒. พาดสายอลูมิเนียม 
เปลือย ขนาด ๔ ต.มม. 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓ .  พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด 
๔๐ ต.มม. ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด 
๒๔ ต.มม. ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ 
ขุด

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง มี 
กระแส 
ไฟฟ้าใช้

๑ . ประซาขนมี 
กระแสไฟฟ้าใช้ 
๒.ประซาขนมี 
ความปลอดภัย 
๓ . ' ช่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประซาขน

กองซ่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๐ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงตร 
และติดตั้งดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 
ถนนเกษตร 
ซอย ๑

๑ .  เพื่อให้ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใซ้ 
๒. เพื่อให้ 
ประขาซนมีความ 
ปลอดภัย,โน1ชีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓ .  เพื่อให้ท้องถิ่นมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

๑ .  ปักเสา คอร. ขนาด 
๘ เมตร จำนวน ๒ ด้น 
๒. พาดสายอลูมีเนียม 
เปลือย ขนาด ๕๐ 
ต.มม.
ระยะทาง ๘๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓ .  พาดสายอลูมีเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด
๕๐
ต.มม. ระยะทาง ๘๐ 
เมตร จำนวน ๑ เส้น 
๔. พาดสายอลูมีเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด 
๒๕ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๕. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ 
ขุด

๗๕,๐๐๐ ๑๐๐ % ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง มี 
กระแส 
ไฟฟ้าใข้

๑ . ประขาขนมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒.ประขาขนมี 
ความปลอดภัย 
๓ .ข่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประขาขน

กองข่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปัาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๑ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงต่ํา 
และติดต้ังดวง 
โคมไฟฟ้า 
สาธารณะ ถนน 
บ้านบัว 
แยกสาธารณะ 
บ้าน
ร.ต.ไพรัตน์ 
เทียบขัยภูมิ

๑. เพื่อให้ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใซ้ 
๒. เพื่อให้ 
ประซาซนมีความ 
ปลอดภัย1โน'ชีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓. เพื่อให้ท้องถิ่น 
มีความเจริญใน 
ด้าน
สาธารณูปโภค

๑. ปีกเสา คอร. ซนาด 
๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น 
๒. พาดสายอลูมิเนียม 
เปลือย ขนาด ๔ ต.มม. 
ระยะทาง ๘๐ เมตร 
จำนวน ๑ เส้น 
๓. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด 
๔๐ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. พาดสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวน PVC ขนาด 
๒๔ ต.มม. ระยะทาง 
๘๐ เมตร จำนวน ๑ 
เส้น
๔. ติดดวงโคม ขนาด 
๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ 
ขุด

๙ ๐ 1๐๐๐ ๑๐๐ %
ของขุมขนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
มีกระแส 
ไฟฟ้าใข้

๑.ประขาซนมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒.ประขาขนมี 
ความปลอดภัย 
๓.ข่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประขาขน

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๒ ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายแรงสูง 
และแรงตา 
ติดต้ังดวงโคม 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนตะโกงอ 
(ขุมขนบัว ๑)

๑ .  เพ่ือให้ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลมี 
กระแสไฟฟ้าใข้ 
๒. เพ่ือให้ 
ประซาขนมีความ 
ปลอดภัยในซีวิต 
และทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือให้ท้องถ่ินมี 
ความเจริญในด้าน 
สาธารณูปโภค

แผนกแรงตํ่าภายบอก
๑. ปีกเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑๘ ด้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๒. ปักเสา คอร ขนาด ๙.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๓ .  พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม 
ฉนวน ขนาด ๔๐ ตร.มม. 
จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร
๔. ติดต้ังอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ํา 
จำนวน ๙ ขุด
๕ . ติดต้ังล่อฟ้า +กราวแรงต่ํา 
ขนาด ๐.๒๔-๐.๕  เควี จำนวน 
๒ ขุด
แผนกแรงสูงภายบอก (ผู้ใช้ไฟ 
สบทบ ๕ ๐  %)
๑. ปักเสา คอร ขนาด ๑๒.๐๐ 
เมตร จำนวน ๒๗ ด้น พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบ 
๒. . พาดสาย 5AC ขนาด ๔๐ 
ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น 
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

๖๘๔,๐๐๐- ๑๐๐ % ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบลโนนสูง 
มีกระแส 
ไฟฟ้าใซ้

๑ . ประขาขบมี 
กระแสไฟฟ้าไซ้ 
๒.ประขาซนมี 
ความปลอดภัย 
๓ . ข่วยลดการ 
โจรกรรมทรัพย์ 
ของประซาขน

กองข่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เ,ปิาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) ๓. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงสูง จำนวน ๔ ขุด 
๔. ติดตั้งกราด์แรงสูง จำนวน ๑ ขุด 
๔.ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ขนาด ๒๐-๒๑ เควิ ๔ เค 
เอ จำนวน ๒ ขุด
๖. ติดตั้ง ดรอฟเอาท์ ขนาด ๒๒ KV ๑๐๐ A ๑๒
KA จำนวน ๒ ขุด
แผนกหม้อแปลงภายนอก
๑.ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐ -
๒๓๐ .โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
แผนกไฟฟ้าสาธารณะ
๑.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๔ ต.มม. 
จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๐ ๐  เมตร 
๒.ติดต้ังดวงโคม ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๙ 
ขุด
๒. พาดสาย SAC ขนาด ๔๐ ตร.มม. จำนวน ๒ 
เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร 
๓.ติดตั้งล่อฟ้าแรงตั้า ขนาด ๐.๒๔-๐.๔ เควี ๔ 
เคเอ จำนวน ๓ ขุด
๔.ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปีดปีดไฟสาธารณะ
อัตโนมัติ จำนวน ๑ ขุด
๔.ติดตั้ง LT สวิทซ์ จำนวน ๑ ขุด

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ี'รัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๓ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๒ 
(บ้านครูบรรจง 
ด้านข้ายทาง)

๑.เพื่อให้ประซาซน 
โด้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธี้ 
๒.เพ่ือให้ประซาซน 
มีความเบ้นอย่ที่ดี4u
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพซีวิตของ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๑ 1๐๐๐ 
เมตร

๒๙๐,๖๐๐ ๑๐๐%  ของ 
ขุมซนใบเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใข้นํ้า
๒.ประซาขนมี 
ความเบ้บอย่ท่ีดีr
๓. เบ้นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประซาซน

กองช่าง

๒๔ ขยายเขตประปา 
ถนนโนนสูง-ขาม 
สะแกนสง 
(ขุมขนบัว ๓ 
บริเวณบ้านข่าง 
ช่วย)

๑.เพื่อให้ประขาซน 
ได้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธี้ 
๒.เพื่อให้ประซาซน มีความเบ้นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ1ซีวิต'ของ 
ประซาซบในเขต 
เทศบาลให้ดีข้ึน

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๗๐ เมตร

๘๗,๓๐๐ ๑๐๐% ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใข้นํ้า
๒.ประซาซนมี 
ความเบ้นอย่ท่ีดีfc
๓. เบ้บการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ซีวิตของ 
ประซาขบ

กองช่าง
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งบประมาณและVมา ตัวข้ี-รัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๕ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๑ 
(ขุมขนกระพี้- 
ตลาดเก่าบริเวณ 
บ้าน นางปราณี 
แก ้วสมรณ ี)

๑ .เพื่อให้ประขาขน 
ได้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธึ๋ 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ'ชีวิต,ของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ p B ขนาด ๕๐ 
มม. ระยะทางประมาณ 
๑๘๐ เมตร

๕๙,๔๐๐ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมี'นา 
ประปาใช้

๑.ท0าให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้นํ้า
๒.ประขาขบมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประซาซน

กองข่าง

๒๖ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๒ 
(ขุมขนบัว ๒ 
บ้านนายประยง 
หมายขีดกลาง 
ด้านขวาทาง)

๑ .เพื่อให้ประขาซน 
ได้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธิ๋ 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอย่ที่ดี 
รน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทางประมาณ 
๑ 1๒๐๐ เมตร

๓๔๘,๐๐๐ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้'นา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอย่ที่ดี 
สัน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประซาขบ

กองข่าง
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งบประมาณและที่มา ตัวข้ึวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๗ ขยายเขตประปา 
ถนนบายพาส 
บริเวณโรงยิม 
(ขุมขนศาลตาปู)

๑ .เพื่อให้ประขาขน 
ได้ใขันํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธี้ 
๒.เพื่อให้ประซาขน 
มีความเป็นอย่ที่ดี 
ร้น 1
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประขาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีฃึ้น

ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทาง ประมาณ 
๑๗๐ เมตร

๘๐,๔๑๖ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้นํ้า
๒.ประซาขนมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขน

กองข่าง

๒๘ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๓ 
(แยกสาธารณะ 
บ้านบายขม)

๑.เพื่อให้ประขาขน 
ได้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธี้ 
๒.เพื่อให้ประซาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาซนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ 
มม. ระยะทาง ประมาณ 
๓๐๐ เมตร

๑๑๔1๖๑๔ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมี'นา 
ประปาใข้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใซ้น้ํา
๒.ประซาซนมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
ขน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประซาขน

กองข่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวiข้ีวัด หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป็าหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๒๙ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๑๔ 
แยกสาธารณะ 
(ขุมขนโนนสูง)

๑.เพื่อให้ประขาขน 
โด้ใข้นํ้าที่สะอาด 
และบริสุทธิ้ 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ PVC ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๓๐ เมตร

๑๑0,๖๓๘ ๑๐๐%  ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมี'นา 
ประปาใช้

๑.ท0าให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้นํ้า
๒.ประขาซนมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประซาขน

กองข่าง

๓๐ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ขอย ๒ 
(ขุมขนบัว ๒ คาร์ 
แคร์ครูไก่)

๑. เพื่อให้ 
ประซาขนได้ใข้นํ้า 
ที่สะอาดและ 
บริสุทธี้
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๔๐ เมตร

๑๐๔,๖๙๔ ๑๐๐% ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑. ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้นํ้า
๒.ประขาขบมี 
ความเป็นอย่ที่ดี 
สัน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประขาขน

กองข่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป๋าหมาย
งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ึวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๓๑ ขยายเขตประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๔ 
(ขุมขนบัว ๒)

๑.เพื่อให้ประขาขน 
ได้ใช้,นาที่สะอาด 
และบริสุทธ้ี 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ,ชีวิต'ของ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม.ระยะทาง 
ประมาณ ๓๒๐ เมตร

๑๓๐,๔๑๙ ๑๐๐%  ของ 
ขุมซนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอย่ที่ดี 
ร้น
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาขน

กองซ่าง

๓๒ ขยายเขต 
ประปา 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย ๒ 
(ขุมขนบัว ๒ 
บ้านนายสนั่น 
ขูกลาง)

๑. เพื่อให้ 
ประขาขนได้ใขันํ้า 
ที่สะอาดและ 
บริสุทธี้
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ1ขีวิต'ของ 
ประซาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๒๖๐ เมตร

๑๒๙,๔(๕๗ ๑๐๐%  ของ 
ขุมซนใบเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมี'นา 
ประปาใช้

๑. ทำให้มีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้นํ้า
๒.ประซาขบมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาซน

กองซ่าง
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งบประมาณและท่ีมา ตัวข้ีวัด หน่วยงานที
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปีาหมาย ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

รับผิดขอบ

๓๓ ขยายเขต 
ประปาถนน โนน 
สมบูรณ์ (ขุมขน 
โนนสมบูรณ์ 
บ้านนายผ่อน)

๑.เพื่อให้ประขาขน 
ได้ไข้ใ!'าท่ีสะอาด 
และบริสุทธี้ 
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ'ขีวิต'ของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาลให้ดีขึ้น

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๔๔ เมตร

๒๖,๙๓๖ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมี•นา 
ประปาใช้

๑.ทำให้มคีวาม 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้น้ํา
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาขน

กองข่าง

๓๔ ขยายเขต 
ประปา 
ถนนโนนสูง - 
โนนไทย (ขุมขน 
บ้านเพิ่ม บริเวณ 
บ้านบายก้อง 
เขยปีนกลาง)

๑. เพื่อให้ 
ประขาขนได้ใช้นํ้า 
ที่สะอาดและ 
บริสุทธี้
๒.เพื่อให้ประขาขน 
มีความเป็นอยูท่ี่ดี 
ข้ึน
๓. เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ'ขีวิต'ของ 
ประขาขนในเขต 
เทศบาล1ไห้ดีข้ึบ

ท่อ P V C ขนาด 
๑๐๐ มม. ระยะทาง 
ประมาณ ๑๐๐ เมตร

๗๔1๗๐๙ ๑๐๐%  ของ 
ขุมขนในเขต 
เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูงมีน้ํา 
ประปาใช้

๑. ทำให้มคีวาม 
สะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
ใช้บ้า
๒.ประขาขนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี 
ข้ึน
๓. เป็นการ 
ยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตของ 
ประขาขน

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบ้าหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวข้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ๒๔๖๑

(บาท)
๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๕: วางท่อระบายบํ้า 
คสล.ถนนสำราญ 
ราษฎร์,ซอย ๒ 
ทางเข้าบ้านยาย 
ไหว หมั่นกลาง 
ขุมขนบัว ๒

•.เพื่อความสะดวก 
ในการระบายนํ้าได้ 
อย่างรวดเร็วแก้ไข 
ปีญหานํ้าท่วมขังใน 
บริเวณเขตขุมขน

•ก่อสร้างวางท่อระบาย 
นํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 
รวมความยาวประมาณ 
๖๒ เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่มี 
การระบาย 
นํ้าที่ดีขึ้น

๑.ระบายนํ้าได้ 
สะดวกข้ึน 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเนิน 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

๓๖ ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายนํ้า คลล. 
ถนนสำราญ 
ราษฎร์ขอย ๑๖ 
ขุมขนโนนสูง

•.เพื่อความสะดวก 
ในการระบายนํ้าได้ 
อย่างรวดเร็วแก้ไข 
ปิญหานํ้าท่วมขังใน 
บริเวณเขตขุมขน

•ก่อสร้างวางท่อระบาย 
บํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 
รวมความยาวประมาณ 
๒๔๓ เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ โดย 
ดำเนินการ 
(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

๘๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่มี 
การระบาย 
นํ้าที่ดีขึ้น

๑.ระบายบํ้าได้ 
สะดวกข้ึน 
๒.บ้านเมืองมี 
ความเนิน 
ระเบียบ 
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข 

ๆ

รวม ๓๖ โครงการ รวมงบประมาณ - ๑๒,๐๓๘,๓๑๖ ๔,๙๔๔,๙๗๓ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ 0๒/๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การบริหารราซการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๙.๑ แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขป็ญหาความเดือดร้อนของประขาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง 

ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงขีวิตของประขาขน

นบบ ผ. ๐๒/๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เบีาหมาย
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน 

ท่ี๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดขอบ

๑. โครงการก่อสร้าง 
ถนน คลล. ถนน 
เทศบาล ซอย ๒ ช่วง 
แยกถนนสาธารณะ 
ไปบ้านเพราม ตำบล 
ใหม่

-เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไป-มา
- เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง
- เพื่อเป็นการพัฒนา 
ถนนในเขตเทศบาลให้มี 
สภาพใช้งานได้ดี

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓1๒๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๖,๓๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ 
ตามแบบแปลบเทศบาล 
กำหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สามารถ 
ดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ 
สำเร็จตาม 
เบีาหมาย คิด 
เป็น ๑๐๐ %

๑.ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมา 
๒.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

กองช่าง

รวม ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ ๐๓



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒(รทอ๑-๒(£๖๕) 

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผ.๐๓

ที่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท เฟ้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซ ื้อ เค ร ื่อ งข ยาย เส ียงจำน วน  ๑ ชุด พร้อม 
ส่วนประกอบดังน้ี
- ปากลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ น้ิว พร้อม 
ฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ชุด
- สายดรอปวาย ขนาด ๒x๐.๙ mm. จำนวน ๑ 
ม้วน (๒๐๐ เมตร)
- ไมโครโฟนพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
จำนวน ๒ ชุด

๓๖,๒๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)

๒ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซื้อเครื่องขยายเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด พร้อม 
ส่วนประกอบดังน้ี
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๓1๒๐๐ วัตต์
- สายสัญญาณเสียง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
เมตร/ม้วน จำนวน ๑ ม้วน
- มิกฃ์เขอร์ ระบบอนาล็อก ขนาดข่องไม่น้อย 
กว่า ๑๖ ข่อง พร้อมกล่องใส่มิกข์เขอร์

๖๓,๘๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งาบประขาสัมพันธ์)
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ที่ แผนงาบ หมวด ประเภท เฟ้าหมาย
(ผลผลตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซื้อปากลำโพงพร้อมฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐ นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน 
๑๕ ขุด

๔๒,๐๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)
๔ บริหารงาน 

ท่ัวไป
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซื้อตู้ลำโพงดับเนิ้ล ๒ ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๕ น้ิว จำนวน ๔ ตู้

๕๐,๐๐๐ กองวิขาการและ 
แผนงาน

(งานประขาสัมพันธ์)

๕ บริหารงาน 
ท่ัวไป

ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ ื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(S m art C ard  R ead er) จำนวน ๒ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (S m art C ard) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-ม ีความเร ็วส ัญญาณนาฬิกาไม ่น ้อยกว่า 
๔.๘ MHz
-สามารถใข้งานผ่าน1ซ่องเซื่อมต่อ 
(In terface) แบบ USB ได้ 
■ สามารถใข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(S m art Card)vflข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ 
V olts, ๓ V o lts  และ ๑.๘ V o lts  ได้เป็น 
อย่างน ้อย

๑,๔๐๐ กองวิซาการและ 
แผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประ๓ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๖ บริหารงาน 
ทั่วไป

ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซ ื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(S m art Card R eader) จำนวน เอ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (S m art C ard) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-ม ีความเร ็วส ัญญาณนาฬิกาไม่น ้อยกว่า 
๔.๘ MHz
-สามารถใข้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ 
(In terface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(S m art Card)vfl'ข้แรงดัน'ไฟฟ้า,ขนาด ๔ 
V olts, ๓ V olts และ ๑.๘ V olts ได้เป็น 
อย่างน ้อย

๑,๔๐๐ กองคลัง

๗ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

-จัดซื้อรถยนต์ดีเซล สำหรับจัดซื้อรถยนต์ 
ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ตํ่ากว่า ๒1๔๐๐ ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 
ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 
แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

๔๗๔,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ

d แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบพลังงาน 
แสงอาทิตย์ หรือไฟกระพริบโซล่าเซลล์(Solar 
cell) จำนวน ๓๐ ขุด

๓๖๐,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
(งานเทศกิจ)
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ที่ แผนงาบ หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๙ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

ซื้อเรือพลาสติกฃนิดแข็ง ๒ ข้ัน 
ภายในอัดโฟม พร้อมเครื่องยนต์ 
เบนซินประกอบอุปกรณ์หางยาว มี 
กำลังไม่น้อยกว่า ๖.๔ แรงม้า 
จำนวน ๔ ลำ

๑๖๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ

๑๐ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง 
ดับเพลิง

ซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกนํ้า 
ขนาด ๖ ดัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก 
สูบไม่ตํ่ากว่า ๖ ,๐๐๐ ซิซิ หรือกำลัง 
เคร ื่องยนต ์ส ูงส ุดไม ่ต ํ่ากว ่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

๒,๔๐๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ

๑๑ แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

ซื้อเรืออลูมีเนียมท้องแบน ขนาด 
ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร กว้าง 
๑.๔ เมตร ลึก ๐.๔ เมตร พร้อมเทร 
เลอร์ ลากเรือ แบบบังคับด้วย 
พวงมาลัยพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ 
ลำ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)

๔๐๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ

๑๒ การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ขนีด มือถือ ๔ วัตต์ 
จำนวน ๒ เครื่อง

๒๔,๐๐๐ สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

๑๓ การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV 
พร้อมส่วนประกอบ สำหรับขุมซน 
ในเขตเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สำนักปลัดฯ 
(งานเทศกิจฯ)
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งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เฟ้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

หน่วยงาบ 
รับผิดขอบหลัก

๑๔ การรักษา 
ความสงบ

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Sm art Card) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ MHz
-สามารถไข้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ

๑ 1๔๐๐ สำนักปลัดเทศบาล 
งานฟ้องกันฯ/งาน 

เทศกิจ

(Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card)wใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑๔ เคหะและ 
ชุม‘ซน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ตากว่า ๖1๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ตรกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัด 
ท ้าย) จำนวน ๒ คัน

๔,๘๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม
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ที่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับฝ็ดขอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๖ สาธารณสุข ค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Sm art Card) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ MHz
•สามารถไข้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
•สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card)ที่ไข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๗ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร

ซื้อเครื่องพ่นระบบละอองฝอยละเอียด 
ยูแอลวี ชนิดติดตั้งบนรถยนต์

๔๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
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งบประมาณ
ที่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท เฟ้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

หน่วยงาบ 
รับผดขอบหลัก

๑๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card Reader) จำนวน ๘ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Sm art Card) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ MHz
-สามารถใช้งานผ่านข่องเขื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art C ard)^ใช้แ'รงดัน'ไฟฟ้า'ขนาด ๕ 
Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็น 
อย่างน้อย

๔,๖๐๐ กองการศึกษา

๑๙ สังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card R e a d e r) จำนวน ๒ เครื่อง 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Sm art Card) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ MHz
-สามารถ'ใช้'งานผ่าน'ข่องเซื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art C a rd $ ใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ 
Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็น 
อย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองสวัสดิการสังคม
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ที่ แผนงาบ หมวด ประ๓ท เป๋าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๐ อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภ ัณฑ ์ 
ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จ๋ี,ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card Reader)
จำนวน ๒ เครื่อง
■ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร 
แบบอเนกประสงค์ (Sm art Card) ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๔.๘ MHz
■ สามารถไข้งานผ่านซ่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
■ สามารถไข้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Sm art Card)'Mใข้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
๔ Volts, ๓ Volts และ ๑ . ๘ Volts ได้ 
เป็นอย่างน้อย

๑,๔๐๐ กองซ่าง

รวม ๒๐ รายการ รวมงบประมาณ - ๘,๙๖๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
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ส่วนท่ี ๔
การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน ั้น จะต ้องม ีการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนา 

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๑๓

ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๔๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๑

๒. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม
๒.๑ การวัดผลในเซ้งปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลใบเซ้งปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดำเน ินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ ื่อไข้เน ินเครื่องมือในการพัฒนา 

เทศบาลให้บรรลุเบีาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขบีญหาให้กับประขาขน 
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมิการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ.๒๔๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ๑๓ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเน ินผู้ดำเน ินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข ึ้งคณะกรรมการจะต้องดำเน ินการกำหนดแนวทาง วิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นขึ้งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เป ีดเผยภายในสิบห ้าว ันน ับแต่ว ันรายงานผลและเสนอความเห ็นดังกล่าวและต้องป ีดประกาศไว้เน ิน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยนิละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกนิ

- โดยเครื่องมิอท่ีใข้ในการติดตามและประเมินผลใบเซ้งปริมาณ มิดังน้ี
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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(๒) การวัดผลใบเซิงคุณภาพ
การจัดผลเซิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเซิงคุณภาพโดย 

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเซิงคุณภาพใน 
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมีอท่ีใช้ใบการประเมินความพึงพอใจ มิดังบี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประขาซนที่มีต่อการให้บริการ
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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประขาซนได้ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนของประขาขน จากการนำ 
ข้อมูลป็ญหาความต้องการจากเวทีประขาคมระดับตำบลเทศบาล เมื่อวันพื่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่าน 
ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประขาคม 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงได้อนุมัติให้ใช้ 
แผนตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบ ัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ต่อไป และสามารถเช้าดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nonsung.go.th

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี3 6 ะ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศวถุทธ เพธิ๋มีศิริ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

http://www.nonsung.go.th
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