
เหตุผลและความจ าเป็น 
  

 
  อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘    แก้ไชเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ  ๔   การแก้ไข  หมายความว่า
การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วั ถตุประสงค์และ
สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  การเพ่ิมเติม  หมายความว่า  การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปีให้ปรากฎไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การเปลี่ยนแปลง  หมายความว่า  การท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
 

  ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นใน
การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ดังนี้ 
 

  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลโนนสะอาดได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ฉบับที่  ๑  และ  ๒  แล้ว  เห็นว่ายังมีโครงการที่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้า
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  เพ่ือสนองตอบความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด  พร้อมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
จังหวัด  และนโยบาย คสช.  โดยน าแผนพัฒนาชุมชน  โครงการที่ผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน  น ามา
พิจารณาผ่านประชาคมระดับต าบล   และผ่านมติพิจารณาคณะกรรมการพัฒนาต าบลโนนสะอาด พร้อม
เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 

  ดั้งนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลโนน
สะอาด  มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนต าบลโนนสะอาด  สามารถน าไป
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ผ่านการประชาคม
แบบบูรณาการรูปแบบประชารัฐ  ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ  ฝ่าย  เทศบลาลต าบลโนนสะอาด  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  เพื่อจักได้ใช้เป็นกรอบในการจัดท าในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 

 
 

 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ค ำน ำ 

  

 
  แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑                
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)   เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑/๒๕๖๐  เนื่องจากผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดในบางโครงการ ที่ท า
ให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่
ละปงีบประมาณ  โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ    
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   เพ่ิมเติม   และ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่   ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด   จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาลฯ  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ  สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 

 





แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมทักษะ ค่าจัดการเรียนการสอน 200,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนนักเรียน เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีได้รับการสนับ ใช้ส่ือต่างๆ  ใน

(เปล่ียนแปลง โครงการท่ี 2 หน้า 102) ต าบลโนนสะอาด สนุนส่ือการเรียน การพัฒนาทักษะ

จ านวน 2 ศูนย์ การสอน เสริมสร้างสติ

  ปัญญา

2 โครงการพัฒนาครู  4.0 เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา บุคลการทางการศึกษา - - 24,000 24,000 จ านวนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็กและ กองการศึกษา

(เพ่ิมเติมแผน) ศักยภาพให้กับครูผู้ดูแล ในสังกัด ทต.โนนสะอาด ท่ีได้รับการพัฒนา ผู้ดูแลเด็กมี

เด็กและผู้ดูแลเด็ก ความรู้ความสามารถ

3 โครงการโตไปไม่โกง เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง - 30,000 - - จ านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนและ กองการศึกษา

(เพ่ิมเติมแผน) มีคุณธรรมและไม่เห็น ท้ัง  2  ศูนย์ และผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

แก่ตัว ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรมตาม

แนวคิดโตไไม่โกง

      1.  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

           1.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี   (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้มีความพร้อม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ - - 200,000 - เด็กนักเรียนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ ในการจัดการเรียน พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล รับความสะดวก มีความพร้อมใน

(เพ่ิมเติมแผน) ต าบลโนนสะอาด ในการเรียน การเรียนการสอน

 ท้ัง 2 ศูนย์

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีความพร้อม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

2  ศูนย์ ในการจัดการเรียน ท้ัง  2  ศูนย์ รับความสะดวก มีความพร้อมใน

(ย้ายมาจาก ข้อ 1 หน้า 114) การสอน  ในการเรียน การเรียนการสอน

6 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พัฒนา เพ่ือสร้างความ ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พัฒนา 100,000 200,000 - - เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและ กองช่าง

เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ปลอดภัยส าหรับ เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ได้รับความ นักเรียนรู้สึกม่ันใจ

(ย้ายมาจาก ข้อ 2 หน้า 114) นักเรียนในศูนย์พัฒนา ปลอดภัย ในความปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือสร้างความ ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 200,000 200,000 เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยส าหรับ วัดบูรพาภิรมย์ ได้รับความ นักเรียนรู้สึกม่ันใจ

วัดบูรพาภิรมย์ นักเรียนในศูนย์พัฒนา  ปลอดภัย ในความปลอด

(ย้ายมาจาก ข้อ 3 หน้า 115) เด็กเล็ก  ภัยในชีวิต

 และทรัพย์สิน

รวม 7 โครงการ 400,000 730,000 924,000 724,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการจัดงาน 1.เพ่ือรักษาศิลป 1.การจัดขบวนแห่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประเพณีมีการ 1.ประชาชนเกิด กองการศึกษา

เทศกาลงานไหมนานาชาติ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 2.การประกวดต่างๆ อนุรักษ์และ จิตส านึก ทต.โนนสะอาด

ประเพณีผูกเส่ียว  และงานกาชาด ขนบธรรมเนียมประเพณี 3.ประเพณีผูกเส่ียว ฟ้ืนฟูมากข้ึน 2.สินค้าท้องถ่ิน ปกครองอ าเภอ

จังหวัดขอนแก่น 2.เพ่ือการส่งเสริม 4.จัดงานพาแลง เป็นท่ีรู้จักย่ิงข้ึน อ าเภอชุมแพ

อาชีพ และเพ่ิมพูน 5.ประกวดพานบายศรี 3.เกิดรายได้

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี  3 หน้า 107) รายได้แก่ราษฎร 6.ประกวดหนูน้อยกาชาด 4.พัฒนาการท่อง

3.เพ่ือส่งเสริมผลผลิต 7.จัดนิทรรศการสินค้า เท่ียวของจังหวัด

ชุมชนท้องถ่ิน

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน 1.เพ่ือเป็นการเฉลิม ประชาชนชาวอ าเภอชุมแพ 7,500 7,500 7,500 7,500 ความส าเร็จของ 1.ประชาชนชาว กองการศึกษา

พระราชพิธี   งานรัฐพิธี พระเกียรติและถวาย 12  ต าบล  135 หมู่บ้าน การจัดงานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ  

อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชกุศลแด่ และ  35 ชุมชน เกิดความรักชาติ ปกครองอ าเภอ

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี 6 หน้า 108) พระบาทสมเด็จ ศาสนาและ อ าเภอชุมแพ

พระเจ้าอยู่หัวฯ  พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2.ประชาชนเกิด

2.เพ่ือเป็นการแสดง ความภาคภูมิใจท่ีได้มี

ออกถึงความจงรัก ส่วนร่วมในการจัดงาน

ภักดีต่อสถาบัน เฉลิมพระเกียรติฯ

พระมหากษัตริย์ 3.ประชาชนเกิด

 และพระบรม ความรู้รักสามัคคี

วงศ์ทุกพระองค์ และการมีส่วนร่วม

           1.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.เพ่ือให้ประชาชนเกิด 4.ประชาชนเกิด

ส านึกจงรักและสามัคคี ความร่วมมือกัน

4.เพ่ือเสริมสร้างความ ทุกภาคส่วน

เป็นสิริมงคลให้แก่ตน 5.เกิดความเป็น 

5.เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน สิริมงคลแก่

ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชน

ท่ีดีงาม 6.สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

3 อุดหนุนโครงการจัดงานประจ าปี 1.เพ่ือสืบสานประเพณี พ่ีน้องชาวชุมแพ   และ 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ได้ร่วมอนุรักษ์ 1.เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง กองการศึกษา

รวมของดีเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ วัฒนธรรมอันดีงาม พ้ืนท่ีใกล้เคียง วัฒนธรรมท่ีดีงาม ขนบธรรมเนียม ทต.โนนสะอาด

จังหวัดขอนแก่น ของท้องถ่ินชุมแพ 2.ประชาชนได้ ประเพณีอันดีงาม ปกครองอ าเภอ

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี 8 หน้า 109) และ อปท.ในพ้ืนท่ี  จ าหน่ายสินค้า 2.ประชาชนมี อ าเภอชุมแพ

2.เพ่ือสร้างพลังความ ของตนเอง รายได้จากการน า

รู้รักสามัคคีในชุมชน สินค้ามาจ าหน่าย

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์  ในงาน

การท่องเท่ียวให้รู้จัก 3.ส่งเสริมการ

4.เพ่ือประชาสัมพันธ์ จ าหน่ายสินค้า

สินค้าพ้ืนเมืองของท้องถ่ิน ตามนโยบาย

5.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ หน่ึงต าบล

ของคนในชุมชน หน่ึงผลิตภัณฑ์

6.เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง 4.เพ่ือประชาสัมพันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขนบธรรมเนียม สินค้าและแหล่ง

ประเพณีอันดีงาม ท่องเท่ียวในเขต

ตลอดจนภูมิปัญญา อ าเภอชุมแพ

ท้องถ่ินให้คงอยู่ ให้เป็นท่ีรู้จักของ

4 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 1.เพ่ืออนุรักษ์งานบุญ จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 20,000 - - - 1.จ านวนบ้ังไฟ ประเพณีเก่าแก่ กองการศึกษา

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี 9 หน้า 110) บ้ังไฟให้คงอยู่สืบไป ท่ีเข้าร่วม ของไทยคงอยู่

2.เพ่ือสร้างความ 2.ความสนใจ สืบไป

สัมพันธ์อันดีความรัก ของประชาชน

สามัคคีของคนใน

ท้องถ่ิน

5 โครงการแห่เทียนพรรษา เพ่ือเป็นการสืบสาน จัดงานแห่เทียนพรรษา - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา

เน่ืองในวันเข้าพรรษา ประเพณีและอนุรักษ์ เน่ืองในวันเข้าพรรษา โครงการ ในการอนุรักษ์

(เพ่ิมเติมแผน) วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมชุมชน

รวม 5 โครงการ 107,500 117,500 117,500 117,500

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค  เพ่ือป้องกันและควบคุม ด าเนินการป้องกันและ 30,000 50,000 50,000 50,000 โรคพิษสุนัขบ้าใน สามารถป้องกัน ส านักปลัดเทศบาล

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ความคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต าบลโนนสะอาด และลดการเกิด

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี  4 หน้า  113) ลดลงและหมดไป พิษสุนัขบ้า

ได้อย่างย่ังยืน

2 โครงการสมทบเงินหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนหลักประกัน 135,000 300,000 300,000 300,000 สมทบกองทุน เสริมสร้างสุขภาพ ส านักปลัดเทศบาล

สุขภาพระดับท้องถ่ิน ในการบริหารหรือพัฒนา สุขภาพ เพ่ือสนับสนุน สปสช. และปัองกันโรค

เทศบาลต าบลโนนสะอาด กองทุนหลักประกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และสร้างแผน

(เปล่ียนแปลงโครงการท่ี  5 หน้า  114) สุขภาพในระดับท้องถ่ิน หรือพัฒนากองทุน สุขภาพชุมชน

หรือพ้ืนท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพ

3 โครงการพระราชด าริ เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ  9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท - 180,000 180,000 180,000 โครงการพระราช ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือด าเนินโครงการตาม ด าริด้านสาธารณสุข ความเข้าใจในการ

(เพ่ิมเติมแผน) ในกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มี พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้รับการขับ ดูแลสุขภาพและ

ความเหมาะสมกับปัญหา เคล่ือนไปในทาง สาธาราณสุขท่ีดี

และบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีดีมีประสิทธิภาพ

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน  เพ่ือส่งเสริม  พัฒนา บุคลากรการหรือผู้ปฏิบัติ - 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพใน การปฎิบัติงานด้าน ส านักปลัดเทศบาล

และบริหารจัดการระบบ งานและบุคลากรทางด้าน งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการการ การแพทย์ฉุกเฉิน

การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการ

(เพ่ิมเติมแผน) ท่ีดีและบุคลากรมี

ความรู้ความสามารถ

รวม 4    โครงการ 165,000 560,000 560,000 560,000

           1.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดลอกคูคลองหนองผือ - 200,000 200,000 - จ านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง

หนองผือ  หมู่ท่ี 1 ในการเกษตรอย่าง หมู่ท่ี  1 มีน้ าใช้อย่าง ในการเกษตร

(แก้ไขโครงการท่ี  2 หน้า 116) เพียงพอ เพียงพอ อย่างเพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ก่อสร้างท่อระบายน้ าและ - - - 500,000 ปริมาณน้ ามีเพียงพอมีน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

และประตูปิด - เปิดน้ า ฝายน้ าล้น การเกษตร ประตูปิด - เปิดน้ า ฝายน้ าล้น ส าหรับการเกษตร การเกษตร

(เพ่ิมเติมแผน)

รวม 2   โครงการ -          200,000    200,000    500,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือคนชรา ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ 12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และส านักปลัด

คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ/เอดส์ให้ ผู้ป่วยเอดส์  ในต าบล คนพิการ  และ ผู้ป่วยเอดส์  ได้

(แก้ไขโครงการท่ี  1 หน้า 122) สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โนนสะอาดท่ีได้รับการ ผู้ป่วยเอดส์ท่ี รับเงินสงเคราะห์

ไม่สร้างความเดือดร้อน ข้ึนทะเบียน ได้รับเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพ

ให้กับชุมชน

รวม 1  โครงการ 12,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  

             2.2    แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน

      2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน

             2.1    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถในการแข่งขัน



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 1.เพ่ือให้การสงเคราะห์ นักเรียน  นักศึกษา 10,000 10,000 -           -           จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้บริจาคโลหิต ส านักปลัด

การบริจาคโลหิต   ดวงตา และอ านวยความสะดวก ข้าราชการ  โครงการ ได้รับการบ ารุง

และอวัยวะ แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต พนักงานส่วนท้องถ่ิน ร่างกาย

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 2.เพ่ือให้การสนับสนุน องค์กรเอกชน  และ 2.ผู้บริจาคโลหิต

(แก้ไขโครงการท่ี 2  หน้า 123) แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ เจ้าหน้าท่ีได้รับการ

3.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ ชุมแพ  และอ าเภอใกล้เคียง ดูแลบ ารุง

ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจ  

และผู้มาบริจาคโลหิต 3.ช่วยเหลือผู้ท่ี

เจ็บป่วย ได้ทันที

รวม 1 โครงการ 10,000     10,000     -          -          

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือมีสถานท่ีส าหรับใช้ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ - 137,400 - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีลานอเนกกองช่าง

ลานอเนกประสงค์ คสล. ท ากิจกรรมต่าง ๆ คสล. หมู่ท่ี 1  ท่ีดอนปู่ตา หรือจ านวนกิจกรรมประสงค์ไว้ใช้

      3.   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

             3.1    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

             2.3    แผนงานสังคมสงเคราะห์



แบบ  ผ.๐๑

หมู่ท่ี  1 ของหมู่บ้านและชุมชน สาธารณประโยชน์ ผิวงาน ท่ีมีประโยชน์ ประโยชน์ด้านต่างๆ

คสล.กว้าง 4.00-9.00 ม. จากลานเอกประสงค์

(เพ่ิมเติมแผน) ยาว 41.85 ม.  หนา 0.10 ม.

2 โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันน้ า เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง ก่อสร้างก าแพงก้ันน้ า - - 300,000 - การพังทลายของ ประชาชนมีก าแพง กองช่าง

กัดเซาะตล่ิง หนองมาแซ พังทลาย กัดเซาะตล่ิง  หมู่ท่ี 1 ตล่ิงลดลง ก้ันน้ ากัดเซาะตล่ิง

 หมู่ท่ี 1 ไว้ใช้ประโยชน์

(เพ่ิมเติมแผน)

3 โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรม ก่อสร้างศาลาประชาคม - - 300,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

ประชาคมหลังใหม่  ต่างๆของประชาชนบ้าน (หลังใหม่)  บริเวณด้านข้าง หรือจ านวนกิจกรรมศาลาประชาคมไว้ใช้

หมู่ท่ี  2 เหมือดแอ่    หมู่ท่ี  2 ลานกีฬา  หน้าศูนย์พัฒนา ท่ีใช้ประโยชน์ ประโยชน์ด้านต่างๆ

(แก้ไขโครงการท่ี 9 หน้า 127) เด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่ จากศาลาประชาคม

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันการก่ออาชญากรรมติดต้ังกล้องวงจรปิดทางเข้า - - 100,000 100,000 ความปลอดภัยใน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กองช่าง

ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ และลักขโมยทรัพย์สินของ หมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่  ชีวิตและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงาน

จ านวน 2  จุด  หมู่ท่ี  2 ประชาชน หมู่ท่ี 2 เพ่ิมมากข้ึน อย่างเพียงพอและ

(เพ่ิมเติมแผน) เหมาะสม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. - 802,900 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 2  สายทางเช่ือมหมู่บ้าน เป็นไปอย่างสะดวกและ สายเช่ือมหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

บ้านเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 2  เช่ือมกับ ปลอดภัย บ้านเหมือดแอ่  หมู่ท่ี 2 ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี  3 กับ บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 3 สะดวกรวดเร็ว

(เพ่ิมเติมแผน) เพ่ิมมากข้ึน

6 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - 300,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

คลุก (บุกเบิกทางเส้นใหม่ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนาแม่อยู่ ถึง พระลาน ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

จากนาแม่อยู่ ถึงพระลานหิน หินเก้ิง ระยะทาง 620 เมตร ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

เก้ิง)  หนา  0.10 เมตร กว้าง สะดวกรวดเร็ว

(แก้ไขโครงการท่ี 13 หน้า 128) 3 เมตร เพ่ิมมากข้ึน

7 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จัดซ้ือและติดต้ังหอกระจาย - 200,000 200,000 - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับข่าวสารกองช่าง

ท่ีศาลาเอนกประจ าหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างท่ัวถึง ข่าวหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชนกันอย่างท่ัวถึง

บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี  3 ท่ีได้รับข้อมูล

(แก้ไขโครงการท่ี 17 ข่าวสารกัน

หน้า  129) อย่างท่ัวถึง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. สาย - 40,800 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 3  สายต่อจากถนน คสล. เป็นไปอย่างสะดวกและ ต่อจากถนน คสล. เดิม ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

เดิม สายซอยบ้าน ผญบ. ถึง ปลอดภัย สายซอยบ้าน ผญบ. ถึงถนน ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

ถนนรอบบ้านนางบุญเรือง รอบบ้านนางบุญเรือง สะดวกรวดเร็ว

ผ่อนดี ผ่อนดี  หมู่ท่ี 3 เพ่ิมมากข้ึน

(เพ่ิมเติมแผน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไปก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 400,000 400,000 - - ร้อยละหรือจ านวนน้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน   หมู่ท่ี  4 ครัวเรือนประชาชนการระบายน้ าได้ดี

บ้านโนนลาน ท่ีได้รับความสะดวก

(แก้ไขโครงการท่ี 21 หน้า 130) ในการระบายน้ าเสีย

10 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและติดตาม ติดต้ังกล้องวงจรปิดทางเข้า - - - 200,000 ความปลอดภัยใน สามารถป้องกันและ กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

จ านวน  4  จุด  หมู่ท่ี 4 การก่ออาชญากรรม และภายในหมู่บ้าน  ชีวิตและทรัพย์สิน ติดตามการก่ออาชญา

(เพ่ิมเติมแผน) และลักขโมยทรัพย์สิน บ้านโนนลาน หมู่ท่ี 4 เพ่ิมมากข้ึน กรรมและการลัก

ของประชาชน ขโมยได้อย่างรวดเร็ว

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน - - 300,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านนายบุญ  ไปกุดตาผาน เป็นไปอย่างสะดวกและ นายบุญ ไปกุดตาผาน ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  4 ปลอดภัย ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน - - 400,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านนายทองดี ถึงบ้าน เป็นไปอย่างสะดวกและ นายทองดี ถึงบ้าน. จากบ้าน ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

นายสิน  หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย นายสิน ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน - - - 300,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านนายทา  ถึง บ้าน เป็นไปอย่างสะดวกและ นายทา  ถึง บ้าน. จากบ้าน ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

นายจันทร์  หมู่ท่ี  4 ปลอดภัย นายจันทร์ ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จาก - - - 300,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

จากถนนหลักโนนสะอาด เป็นไปอย่างสะดวกและ ถนนหลักโนนสะอาด ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

ไปถนนหล่มสัก ซอยบ้าน ปลอดภัย ไปถนนหล่มสัก ซอยบ้าน ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

นายสง่า  หมู่ท่ี  4 นายสง่า สะดวกรวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

(เพ่ิมเติมแผน) เพ่ิมมากข้ึน

15 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก - - - 200,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

 ลงหินคลุก (ร้านเขียงหมู) เป็นไปอย่างสะดวกและ (ร้านเขียงหมู)ไปถึงเซินหลง ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

ไปถึงเซินหลง หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

16 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก - - - 200,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

ลงหินคลุกซอยบ้านนายชัย เป็นไปอย่างสะดวกและ ซอยบ้านนายชัย ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน - - - 1,500,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านนายปรีชา  โรงไฟฟ้า เป็นไปอย่างสะดวกและ นายปรีชา  โรงไฟฟ้า ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

ถึงล าน้ าเชิญ  หมู่ท่ี 5 ปลอดภัย ถึงล าน้ าเชิญ   ยาว 700 ม. ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

(เพ่ิมเติมแผน) เพ่ิมมากข้ึน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ปรับปรุงระบบท่อเมนต์ - - - 400,000 จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

ท่อเมนต์ประปาหมู่ (สามแยก) เพียงพอและมีคุณภาพ ประปาหมู่บ้าน (สามแยก) น้ าช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

หมู่ท่ี 6

(เพ่ิมเติมแผน)

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไปก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - 500,000 - - ร้อยละหรือจ านวนการระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด คสล. อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมฝาปิด  คสล. ครัวเรือนประชาชนอย่างสะดวดและ

ภายในหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 8 ภายในหมู่บ้าน  ท่ีได้รับ รวดเร็ว

(แก้ไข้โครงการท่ี 43 หน้า 135) ยาว 250 ม. กว้าง  40 ซม. ความสะดวก
ในการระบายน้ าเสีย

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. - 624,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านมิตรภาพ หมู่ท่ี 9 เช่ือมกับ เป็นไปอย่างสะดวกและ บ้านมิตรภาพ หมู่ท่ี 9 ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว

บ้านเหมือดแอ่  หมู่ท่ี 2 ปลอดภัย เช่ือมกับ บ้านเหมือดแอ่ ท่ีมีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมแผน) หมู่ท่ี 2 สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

21 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีอาคารไว้ใช้ ก่อสร้างอาคารหอประชุม - 3,000,000 3,000,000  3,000,000  มาตรฐานการใช้งานอาคารอยู่ในสภาพท่ีดีกองช่าง

หอประชุมอเนกประสงค์ ประโยชน์มากข้ึน อเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน ของอาคารอยู่ใน มีมาตรฐานพร้อมใช้

คสล. 2 ช้ัน (เพ่ิมเติมแผน) เทศบาลต าบลโนนสะอาด สภาพท่ีดี งานได้ปกติ

รวม 21   โครงการ  400,000 6,005,100 4,600,000 6,200,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

             3.2    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดก้ัน) 60,000      100,000 100,000 100,000 จ านวนอุบัติเหตุ ป้องกันและลด ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง ทางถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่และ ในช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลส าคัญ ปีใหม่ และสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ ลดลง ในช่วงเทศกาล

(แก้ไขโครงการท่ี 3 หน้า 143) ปีใหม่และสงกรานต์

ได้อย่างปลอดภัย 

2 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจัดโครงการและกิจกรรม - 30,000 30,000 30,000 ไม่มีปัญหาเด็กจมน้ าป้องกันเด็กจมน้ าได้ ส านักปลัด

(เพ่ิมเติมแผน) ทางน้ าท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก ป้องกันเด็กจมน้ า ในท้องถ่ิน

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ เพ่ือเป็นการอ านวย อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม - 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู้มารับบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือ ความสะดวกแก่ประชาชน ในการช่วยเหลือประชาชน ของศูนย์ปฏิบัติการ ขององค์กรปกครอง

ประชาชนของ อปท. ขององค์กรปกครองส่วน ร่วมฯ ส่วนท้องถ่ิน มีการ

(เพ่ิมเติมแผน) ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ บริหารจัดการท่ีดีและ

ชุมแพ มีประสิทธิภาพ

 

รวม 3 โครงการ 60,000     157,000    157,000    157,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

             3.3    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน



แบบ  ผ.๐๑

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพการ 1.ป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โครงการป้องกันและแก้ไข บริหารงานของ ปัญหายาเสพติดใน

จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ปัญหายาเสพติดของจังหวัด โครงการ พ้ืนท่ีจังหวัด

(แก้ไขโครงการท่ี 1 หน้า 144) ภาพและบรรลุผลส าเร็จ ขอนแก่น  ขอนแก่นได้อย่าง

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ่ม เป็นรูปธรรม

2.ลดความรุนแรงของ เป้าหมาย ประกอบด้วย 2.ลดความรุนแรง

ปัญหาให้ได้อย่างเห็นผล ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยา ของปัญหา  และการ

ชัดเจนเป็นรูปธรรม กลุ่มเส่ียง  ตลอดจนนักเรียน แพร่ระบาดของ

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ 1.เพ่ือป้องกันปราบปราม 1.ผู้ค้า/ผู้จ าหน่ายยาเสพติด 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมากกว่า1.ยาเสพติดลดลง ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดอย่างย่ังยืน ท่ีหลงเหลืออยู่  ได้รับการ ร้อยละ  90  มีความและหมดไป

อ าเภอชุมแพ มีระบบเฝ้าระวังยาเสพติด ลงโทษตามกฎหมายอย่าง พึงพอใจ  เกิดความ2.มีระบบการจัดการ

(แก้ไขโครงการท่ี 2 หน้า 145) ท่ีมีประสิทธิภาพ เด็ดขาด  เช่ือม่ันตระหนักใน กับปัญหายาเสพติด

2.เพ่ือสร้างเกาะคุ้มกัน 2.ผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและท่ีดีและเป็นรูปธรรม

การแพร่ระบาดของ ผู้ติดซ้ าและติดรายใหม่ เข้าสู่ เข้าร่วมในการต่อสู้ 3.ผู้ค้า/ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า

ยาเสพติดในครอบครัว กระบวนการบ าบัดรักษา  กับปัญหายาเสพติดถูกขยายผล ด าเนินคดี

โรงเรียน  หมู่บ้าน ชุมชน ให้ครบถ้วนและสามารถ ของจังหวัด อย่างถูกต้องและ

และสังคมได้เป็นอย่างดี ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข เหมาะสมตามข้ันตอน

3.เพ่ือช่วยค้นหาผู้เสพ 3.ผู้น า/แกนน า/ผู้ประสาน 4.ลดการแพร่ระบาด

ผู้ค้า  มาเข้ารับการบ าบัด พลังแผ่นดิน  มีความเข้มแข็ง ของยาเสพติดใน

ตามกระบวนการได้อย่าง และย่ังยืนในการเอาชนะ สังคมอย่างแท้จริง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 เหมาะสมและกลับเข้าสู่ ยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

สังคมได้อย่างเป็นสุข 4.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ

4.ส่งเสริมกิจกรรมเชิง เข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ

สร้างสรรค์ต่างๆ  ท่ี สามารถรักษาสถานภาพ

เก่ียวข้องกับยาเสพติด ไม่ให้ปัญหายาเสพติด

ให้การด าเนินงานเป็นไป กลับมารุนแรง

อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิด

ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้

รวม 2  โครงการ 70,000     70,000     70,000     70,000     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 60,000 60,000 60,000 60,000 มีศูนย์เรียนรู้ของ ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ ส านักปลัด

(แก้ไขโครงการท่ี 6 หน้า 148) ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ผู้สูงอายุในต าบล ตลอดชีวิต เสริมสร้าง

โนนสะอาด สุขภาพร่างกายและ

จิตใจ

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของจัดการอบรมและศึกษาดูงาน 20,000 300,000 300,000 300,000 ผู้สูงอายุทุกคน ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพท่ีดี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ในต าบลมีสุขภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(แก้ไขโครงการท่ี 7 หน้า 148) ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุ ท่ีดีข้ึน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถในการแข่งขัน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       4.   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน

             4.1    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

รวม     2 โครงการ 80,000 360,000 360,000 360,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมการสร้างบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 100,000 - 100,000 - จ านวนผู้เข้ารับ เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด

อนุบาลปลา ท่ีถูกต้องในการเพาะพันธ์ุ การอบรม ในการเพาะพันธ์ุ

(แก้ไขโครงการท่ี 2 หน้า 148) ปลาและมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถประกอบ ปลาและมีรายได้

อาชีพและสร้าง เพ่ิมข้ึน

รายได้เสริมได้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม 40,000 - 40,000 - จ านวนผู้เข้ารับ ประชาชนและ ส านักปลัด

ในต าบลโนนสะอาด และเกษตรกรมีรายได้ การเล้ียงเป็ดเทศ ส าหรับ การอบรม เกษตรกรมี

(แก้ไขโครงการท่ี 3 หน้า 149) เพ่ิมข้ึน ประชาชนต าบลโนนสะอาด สามารถประกอบ รายได้เพ่ิมข้ึน

อาชีพและสร้าง

 รายได้เสริมได้

3 โครงการอบรมการผลิตข้าวเพ่ือ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการอบรมวิธีการปลูก 20,000      - 20,000      - จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนและ ส านักปลัด

ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรมีรายได้ ข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โครงการ เกษตรกร

(แก้ไขโครงการท่ี 4 หน้า 149) เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน

4 โครงการอบรมส่งเสริมการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 30,000      - 30,000      - จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีรายได้ ส านักปลัด

พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสูง  โครงการ เพ่ิมข้ึนและได้

             4.2    แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

(แก้ไขโครงการท่ี 5 หน้า 149) ปลอดสารพิษ บริโภคผักปลอด

สารพิษ

5 โครงการอบรมการซ่อม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ จัดฝึกอบรมการซ่อม 50,000      - - 50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด

เคร่ืองจักรกลการเกษตร บ ารุงรักษาซ่อมแซม เคร่ืองจักรกลการเกษตร โครงการ ด้านการซ่อมบ ารุง

(แก้ไขโครงการท่ี 6 หน้า 149) เคร่ืองมือทางการเกษตร  ให้กับเกษตรกร เคร่ืองมือทางการ

เองได้ ต าบลโนนสะอาด เกษตร

6 โครงการส่งเสริมการผลิตและ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมให้ 20,000      - - -           ร้อยละของพืช ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

การใช้เช้ือราโตรโคเดอร์ม่า รู้จักกับเช้ือภาโตร กับประชาชนในการผลิต ท่ีไม่มีการติดเช้ือ และสามารถป้องกัน

เพ่ือป้องกันก าจัดโรคพืช โคเดอร์ม่าว่าจะป้องกัน และใช้เช้ือภาโตรโคเดอร์ม่า และการอบรม ก าจัดโรคพืชได้

(แก้ไขโครงการท่ี 8 หน้า 150) และดูแลอย่างไร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยพืชสด เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนใช้ จัดโครงการรณรงค์และ - 20,000      - -           ประชาชนใช้ปุ๋ย ประชาชนใช้ปุ๋ย ส านักปลัด

(เพ่ิมเติมแผน) ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี ประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ย พืชสด ร้อยละ 90 พืชสดแทนปุ๋ยเคมี

พืชสดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

8 โครงการส่งเสริมอาชีพทาง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดโครงการส่งเสริมและ - 50,000      - -           ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

การเกษตร ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ มีการประกอบอาชีพ

(เพ่ิมเติมแผน) และความรู้ทางการเกษตร ทางการเกษตร ทางการเกษตร และความรู้ทาง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 การเกษตรท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

รวม 8  โครงการ 260,000    70,000     190,000    50,000     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ อบรมการคัดแยกขยะและ 30,000      - - - ประชาชนคัด สามารถใช้ประโยชน์ ส านักปลัด

และการใช้ประโยชน์จากขยะ ความเข้าใจในการคัดแยก การใช้ประโยชน์จาก แยกขยะได้ จากขยะและคัดแยก

(แก้ไขโครงการท่ี 2 หน้า 152) และใช้ประโยชน์จากขยะ ขยะรีไซเคิล อย่างถูกต้อง ได้ถูกต้อง

2 โครงการส่งเสริมการจัดท า เพ่ือส่งเสริมการจัดท า จัดโครงการส่งเสริมการจัดท า 30,000      - - - มีกองทุนขยะ มีกองทุนขยะท่ีดี ส านักปลัด

กองทุนขยะเพ่ือชุมชน กองทุนขยะเพ่ือชุมชน กองทุนขยะเพ่ือชุมชน เพ่ือชุมชน และมีประสิทธิภาพ

(แก้ไขโครงการท่ี 3 หน้า 152) ของต าบลโนนสะอาด

3 โครงการอบรมการบริหาร เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับจัดโครงการอบรมการบริหาร - - 20,000      - ครัวเรือนและ ครัวเรือนและ ส านักปลัด

จัดการน้ าเสียครัวเรือนและชุมชน การบริหารจัดการน้ าเสีย จัดการน้ าเสียในครัวเรือน ชุมชนมีการ ชุมชนมีการ

(เพ่ิมเติมแผน) ในครัวเรือนและชุมชน และชุมชน บริหารจัดการ บริหารจัดการ

น้ าเสียดีข้ึน น้ าเสียท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 90

รวม 3    โครงการ 60,000     -          20,000     -          

      5.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

             5.1    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    3    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์การลดปริมาณ เพ่ือรณรงค์การลดปริมาณ จัดโครงการรณรงค์และ - 20,000 - - ปริมาณขยะ สามารถลดปริมาณ ส านักปลัด

ขยะต้นทาง ขยะต้นทาง ประชาสัมพันธ์การลด ต้นทางลดลง ขยะต้นทางลงได้

(เพ่ิมเติมแผน) ปริมาณขยะต้นทาง ร้อยละ 90

2 โครงการอบรมการจัดการขยะ เพ่ือให้ความรู้ในการ จัดอบรมการจัดการขยะ - 20,000 - - การจัดการขยะ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

อินทรีย์ในครัวเรือน จัดการชยะอินทรีย์ใน อินทรีย์ในครัวเรือน อินทรีย์ในครัว ในการจัดการขยะ

(เพ่ิมเติมแผน) ครัวเรือน ให้กับประชาชนในต าบล เรือนดีข้ึน อินทรีย์ในครัวเรือน

โนนสะอาด

รวม 2     โครงการ 0 40,000 0 0

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน ภายใจ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      6.  ยุทธศาสตร์ท่ี   6  การพัฒนาการท่องเท่ียว

             6.1    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

             5.2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    5    การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง



แบบ  ผ.๐๑

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน - - 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ามา ส่งเสริมและพัฒนา ส านักปลัด

ต าบลโนนสะอาด การท่องเท่ียวของ ต าบลโนนสะอาด เย่ียมชมแหล่ง การท่องเท่ียวของ

(เพ่ิมเติมแผน) ต าบลโนนสะอาด ท่องเท่ียวใน ต าบลโนนสะอาด

ต าบลโนนสะอาด ให้ดีข้ึน

รวม 1   โครงการ 0 0 100,000 100,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือปลูกฝังส่งเสริมและ จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม 200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนผู้เข้ารับ บุคลากรในองค์กร ส านักปลัด   

ส าหรับบุคลากร ยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม การอบรมมีความ มีคุณธรรมและ

(แก้ไขโครงการท่ี 2 หน้า 156) คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สท. รู้ความเข้าใจ จริยธรรม

ตามหลักธรรมทาง พนักงาน ลูกจ้าง  และผู้ท่ี และมีจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน

พระพุทธศาสนา ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดโครงการอบรมและ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวน 1.การปฏิบัติงาน ส านักปลัด   

(แก้ไขโครงการท่ี 3 หน้า 157) ในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานส าหรับ ผู้เข้าร่วมอบรม มีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ บุคลากร หรือผู้ท่ีปฎิบัติงาน มีการพัฒนาการ 2.สามารถน าความรู้

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

       7.   ยุทธศาสตร์ท่ี    7    การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

               7.1    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑

ความเข้าใจในการพัฒนา ให้กับเทศบาลต าบล ท างานให้มี ประสบการณ์ท่ีได้

ตนเอง โนนสะอาด  ประสิทธิภาพ มาพัฒนาท้องถ่ิน

3 โครงการพัฒนาการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือพัฒนาการจัดท าแผนท่ีจัดท าหรือปรับข้อมูล 45,000 50,000 50,000 50,000 ระบบแผนท่ีภาษี ระบบแผนท่ีภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแผนท่ีภาษีและทะเบียน และทะเบียนทรัพย์ ของเทศบาลมี

(แก้ไข้โครงการท่ี 7 หน้า 158) ทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ สินท่ีดีข้ึนและได้ ประสิทธิภาพ เป็น

มาตรฐาน รูปธรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์และประชา จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ให้ความรู้เร่ืองภาษีท้องถ่ิน สัมพันธ์ให้ความรู้เร่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บ เร่ืองการจัดเก็บ ความเข้าใจเก่ียวกับ

(แก้ไข้โครงการท่ี 8 หน้า 158) ภาษีให้กับประชาชน ภาษีแต่ละประเภทให้ ภาษีเพ่ิมมากข้ึน การจัดเก็บและการ

ประชาชนได้มีความรู้ ช าระภาษีเป็น

อย่างดี

5 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 100,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนรู้ถึงสิทธิ ส านักปลัด 

(แก้ไขโครงการท่ี 9 หน้า 158) รณรงค์  ให้ข้อมูลข่าวสาร และจัดการเลือกต้ังของ ประชาชนท่ีมาใช้ และหน้าท่ีของตน

แก่ประชาชนให้ทราบถึง เทศบาลต าบลโนนสะอาด สิทธิในการเลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง

สิทธิและหน้าท่ี  และการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง

ในการเลือกต้ัง

 โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

6 โครงการจัดการองค์ความรู้ภายใน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้และ - 50,000 50,000 50,000 บุคลากรมีองค์ บุคลากรมีการ ส านักปลัด

องค์กร (Knowledge Management)ให้กับบุคลากรของ พัฒนาองค์ความรู้ภายใน ความรู้ท่ีดี พัฒนาองค์ความรู้

และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลโนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด ด้านข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ. 2540 ทางราชการท่ีดี

(เพ่ิมเติมแผน)

7 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีติดใบ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ -           100,000     -           -           บอร์ดประชาสัมพันธ์มีบอร์ดประชา ส านักปลัด

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ประกาศ  ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2  แห่ง  ขนาด จ านวน  2  บอร์ด สัมพันธ์ส าหรับ

(เพ่ิมเติมแผน) งานของเทศบาลต าบล สูง 2.00 ม. กว้าง2.40 ม. ติดประกาศ

รวม 7  โครงการ 665,000 1,120,000 1,020,000 1,020,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันการก่อ ติดต้ังกล้องวงจรปิด - - 250,000 - ความปลอดภัย ป้องการและ

โดยรอบและภายในบริเวณ อาชญากรรมและหลัก ภายในบริเวณและรอบๆ ในชีวิตและ แก้ปัญหาการ

ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาดขโมยทรัพย์สินของ ส านักงานเทศบาลและ ทรัพย์สิน สูญเสียทรัพย์สิน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ิมมากข้ึน ในส านักงานได้

(แก้ไขโครงการท่ี 1 หน้า 159)
รวม 1   โครงการ 0 0 250,000 0

               7.2    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.๐๑

 

 



แบบ  ผ.๐๑

 



แบบ  ผ.๐๑



แบบ  ผ.๐๑



แบบ  ผ.๐๑

 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมท่ีมีคุณภำพ
     1.1  แผนงานการศึกษา 3         400,000         4         730,000         5         924,000         4         724,000         16       2,778,000      
     1.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 4         107,500         4         117,500         4         117,500         4         117,500         16       460,000         
     1.3  แผนงานสาธารณสุข 2         165,000         4         560,000         4         560,000         4         560,000         14       1,845,000      

รวม 9        672,500       12       1,407,500     13       1,601,500     12       1,401,500     46       5,083,000     
2)  ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน         -                   -            1          200,000          1          200,000          1          500,000          3          900,000
     2.2  แผนงานงบกลาง          1     12,000,000          1     15,000,000          1     15,000,000          1      15,000,000          4      57,000,000
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์          1           10,000          1           10,000         -                   -           -                    -            2            20,000

รวม 2        12,010,000   3        15,210,000   2        15,200,000   2        15,500,000    9        57,920,000    
3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง  และชุมชนน่ำอยู่
     3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1         400,000         9         6,005,100      7         4,600,000      9         6,200,000      26       17,205,100     
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1         60,000          3         157,000         3         157,000         3         157,000         10       531,000         
     3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2         70,000          2         70,000          2         70,000          2         70,000           8         280,000         

รวม 4        530,000       14       6,232,100     12       4,827,000     14       6,427,000     44       18,016,100    

4)  ยุทธศำตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  กำรค้ำ  และกำรลงทุน
     4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         80,000          2         360,000         2         360,000         2         360,000         8         1,160,000      
     4.2  แผนงานการเกษตร 6         260,000         2         70,000          4         190,000         1         50,000           13       570,000         

รวม 8        340,000       4        430,000       6        550,000       3        410,000        21       1,730,000     

รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  3/2561

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด     อ ำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

5)  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2         60,000          -      -               1         20,000          -      -               3         80,000           
     5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน         -                   -            2           40,000         -                   -           -                    -   2         40,000           

รวม 2        60,000         2        40,000         1        20,000         -      -              5        120,000        
6)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว
     6.1  แผนงานเคหะและชุมชน -      -               -      -               1         100,000         1         100,000         2         200,000         

รวม -      -              -      -              1        100,000       1        100,000        2        200,000        
7)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีดี
     7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5         665,000         7         1,120,000      6         1,020,000      6         1,020,000      24       3,825,000      
     7.2  แผนงานเคหะและชุมชน -      -               -      -               1         250,000         -      -               1         250,000         

รวม 5        665,000       7        1,120,000     7        1,270,000     6        1,020,000     25       4,075,000     

รวมท้ังส้ิน 30       14,277,500   42       24,439,600   42       23,568,500   38       24,858,500    152     87,144,100    
 

 

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



 
 

สารบัญ 

 

              เร่ือง                หน้า 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา (ผ.๐๑)          ๑ 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา (ผ.๐๗)                    ๒๗ 

บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.๐๘)         ๓๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
ผ.๐๗ 
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