เหตุผลและความจาเป็น
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไชเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า
การแก้ไขข้อผิ ดพลาดในแผนพัฒ นาหรือแผนการดาเนินงานให้ ถูกต้อง โดยไม่ทาให้ วั ถตุประสงค์และ
สาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ใน
แผนพั ฒ นาสี่ ปี ให้ ป รากฎไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี การเปลี่ ย นแปลง หมายความว่ า การท าให้
วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสะอาด ขอชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้
เนื่องด้วยเทศบาลตาบลโนนสะอาดได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้ว เห็นว่ายังมีโครงการที่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้า
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้ น ที่ตาบลโนนสะอาด พร้อมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นา
จังหวัด และนโยบาย คสช. โดยนาแผนพัฒนาชุมชน โครงการที่ผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน นามา
พิจารณาผ่านประชาคมระดับตาบล และผ่านมติพิจารณาคณะกรรมการพัฒนาตาบลโนนสะอาด พร้อม
เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
ดั้งนั้ น เพื่อให้ แผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลโนน
สะอาด มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตาบลโนนสะอาด สามารถนาไป
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ผ่านการประชาคม
แบบบูรณาการรูปแบบประชารัฐ ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย เทศบลาลตาบลโนนสะอาด จึงขอ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการลงในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด เพื่อจักได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทาในงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลโนนสะอาด

คำนำ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ป รับ ปรุง เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ ม จากแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ ๑/๒๕๖๐ เนื่ อ งจากผู้ บ ริห ารได้ มี น โยบายที่ จ ะด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลง ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒ นาฯมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดในบางโครงการ ที่ทา
ให้สาระสาคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทาในแต่
ละปีงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะนาไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ ย นแปลง ครั้ งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
บริหารงานของเทศบาลฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และทาให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลโนนสะอำด

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตาบลโนนสะอาด
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อเพิ่มทักษะ
ค่าจัดการเรียนการสอน
การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เปลี่ยนแปลง โครงการที่ 2 หน้า 102)
ตาบลโนนสะอาด
จานวน 2 ศูนย์

2 โครงการพัฒนาครู 4.0
(เพิ่มเติมแผน)

3 โครงการโตไปไม่โกง
(เพิ่มเติมแผน)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กเล็กสามารถ
ใช้สื่อต่างๆ ใน
การพัฒนาทักษะ
เสริมสร้างสติ
ปัญญา
จานวนบุคลากร ครูผู้ดแู ลเด็กและ
ที่ได้รับการพัฒนา ผู้ดแู ลเด็กมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

400,000

400,000

400,000 จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการสนับ
สนุนสื่อการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

เพื่อเพิ่มและพัฒนา
บุคลการทางการศึกษา
ศักยภาพให้กับครูผู้ดแู ล ในสังกัด ทต.โนนสะอาด
เด็กและผู้ดแู ลเด็ก

-

-

24,000

24,000

กองการศึกษา

เพื่อสร้างจิตสานึกให้เด็ก เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
มีคณ
ุ ธรรมและไม่เห็น ทั้ง 2 ศูนย์
แก่ตวั

-

ความรู้ความสามารถ

30,000

-

-

จานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนและ

และผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคณ
ุ ธรรมตาม
แนวคิดโตไไม่โกง

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้มีความพร้อม
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ในการจัดการเรียน
(เพิ่มเติมแผน)
5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 ศูนย์
(ย้ายมาจาก ข้อ 1 หน้า 114)
6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
(ย้ายมาจาก ข้อ 2 หน้า 114)
7 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบูรพาภิรมย์
(ย้ายมาจาก ข้อ 3 หน้า 115)
รวม

7 โครงการ

เพื่อให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียน
การสอน
เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยสาหรับ
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยสาหรับ
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด
ทั้ง 2 ศูนย์
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย์
ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบูรพาภิรมย์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

-

-

-

200,000

400,000

730,000

924,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กนักเรียนได้
รับความสะดวก
ในการเรียน

100,000 เด็กนักเรียนได้
รับความสะดวก
ในการเรียน
เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย
200,000 เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย

724,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
มีความพร้อมใน
การเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
มีความพร้อมใน
การเรียนการสอน
ผู้ปกครองและ
กองช่าง
นักเรียนรู้สึกมั่นใจ
ในความปลอดภัย
ผู้ปกครองและ
กองช่าง
นักเรียนรู้สึกมั่นใจ
ในความปลอด
ภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แบบ ผ.๐๑

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลงานไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น
(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 3 หน้า 107)

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 6 หน้า 108)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรักษาศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

2.เพื่อการส่งเสริม
อาชีพ และเพิ่มพูน
รายได้แก่ราษฎร
3.เพื่อส่งเสริมผลผลิต
ชุมชนท้องถิ่น
1.เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนเกิด
จิตสานึก
2.สินค้าท้องถิ่น
เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
3.เกิดรายได้
4.พัฒนาการท่อง
เที่ยวของจังหวัด

1.การจัดขบวนแห่
2.การประกวดต่างๆ
3.ประเพณีผูกเสี่ยว
4.จัดงานพาแลง
5.ประกวดพานบายศรี
6.ประกวดหนูน้อยกาชาด
7.จัดนิทรรศการสินค้า

20,000

20,000

20,000

20,000

ประเพณีมีการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูมากขึ้น

ประชาชนชาวอาเภอชุมแพ

7,500

7,500

7,500

7,500

ความสาเร็จของ 1.ประชาชนชาว
การจัดงานรัฐพิธี อาเภอชุมแพ

12 ตาบล 135 หมู่บ้าน
และ 35 ชุมชน

เกิดความรักชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

2.ประชาชนเกิด

2.เพื่อเป็นการแสดง
ออกถึงความจงรัก
ภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และพระบรม
วงศ์ทุกพระองค์

ความภาคภูมิใจที่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ

3.ประชาชนเกิด
ความรู้รักสามัคคี
และการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
ปกครองอาเภอ
อาเภอชุมแพ

กองการศึกษา
ปกครองอาเภอ
อาเภอชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

3.เพื่อให้ประชาชนเกิด
สานึกจงรักและสามัคคี
4.เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นสิริมงคลให้แก่ตน
5.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดงี าม
3 อุดหนุนโครงการจัดงานประจาปี 1.เพื่อสืบสานประเพณี
รวมของดีเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ วัฒนธรรมอันดีงาม
จังหวัดขอนแก่น
ของท้องถิ่นชุมแพ
(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 8 หน้า 109) และ อปท.ในพื้นที่
2.เพื่อสร้างพลังความ
รู้รักสามัคคีในชุมชน
3.เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวให้รู้จัก
4.เพื่อประชาสัมพันธ์

พี่น้องชาวชุมแพ และ
พื้นที่ใกล้เคียง

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

4.ประชาชนเกิด
ความร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน
5.เกิดความเป็น
สิริมงคลแก่
ประชาชน
6.สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.ได้ร่วมอนุรักษ์ 1.เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ดงี าม ขนบธรรมเนียม
2.ประชาชนได้ ประเพณีอันดีงาม
จาหน่ายสินค้า 2.ประชาชนมี
ของตนเอง
รายได้จากการนา
สินค้ามาจาหน่าย
ในงาน
3.ส่งเสริมการ
จาหน่ายสินค้า

สินค้าพื้นเมืองของท้องถิ่น

ตามนโยบาย

5.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน
6.เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
4.เพื่อประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
ปกครองอาเภอ
อาเภอชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
4 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

1.เพื่ออนุรักษ์งานบุญ
(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 9 หน้า 110) บั้งไฟให้คงอยู่สืบไป
2.เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีความรัก
สามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น

5 โครงการแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา
(เพิ่มเติมแผน)

รวม

5 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สินค้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
อาเภอชุมแพ
ให้เป็นที่รู้จักของ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

เพื่อเป็นการสืบสาน
จัดงานแห่เทียนพรรษา
ประเพณีและอนุรักษ์
เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

20,000

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

107,500

117,500

117,500

117,500

1.จานวนบั้งไฟ
ที่เข้าร่วม
2.ความสนใจ
ของประชาชน

ประเพณีเก่าแก่
ของไทยคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
โครงการ
ในการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมชุมชน

แบบ ผ.๐๑

1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

30,000

50,000

50,000

135,000

300,000

300,000

9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท
เพื่อดาเนินโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

-

180,000

180,000

บุคลากรการหรือผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

-

30,000

30,000

165,000

560,000

560,000

เพื่อป้องกันและควบคุม ดาเนินการป้องกันและ
โรคพิษสุนัขบ้า
ความคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 4 หน้า 113)

2 โครงการสมทบเงินหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน
(เปลี่ยนแปลงโครงการที่ 5 หน้า 114) สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
3 โครงการพระราชดาริ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ด้านสาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
(เพิ่มเติมแผน)
ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่
4 โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริม พัฒนา
และบริหารจัดการระบบ
งานและบุคลากรทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน
(เพิ่มเติมแผน)
รวม

4 โครงการ

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หรือพัฒนากองทุน

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรคพิษสุนัขบ้าใน สามารถป้องกัน สานักปลัดเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด และลดการเกิด
ลดลงและหมดไป พิษสุนัขบ้า
ได้อย่างยั่งยืน
300,000 สมทบกองทุน เสริมสร้างสุขภาพ สานักปลัดเทศบาล
สปสช.
และปัองกันโรค
และสร้างแผน
สุขภาพชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ
180,000 โครงการพระราช ประชาชนมีความรู้ สานักปลัดเทศบาล
ดาริด้านสาธารณสุข ความเข้าใจในการ
ได้รับการขับ
ดูแลสุขภาพและ
เคลื่อนไปในทาง สาธาราณสุขที่ดี
ที่ดมี ีประสิทธิภาพ
30,000 ประสิทธิภาพใน การปฎิบัตงิ านด้าน สานักปลัดเทศบาล
การให้บริการการ การแพทย์ฉุกเฉิน
แพทย์ฉุกเฉิน
มีการบริหารจัดการ
ที่ดแี ละบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
560,000

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกคูคลอง
หนองผือ หมู่ที่ 1
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 116)
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
และประตูปิด - เปิดน้า ฝายน้าล้น
(เพิ่มเติมแผน)
รวม
2 โครงการ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกคูคลองหนองผือ
หมู่ที่ 1

-

200,000

200,000

ก่อสร้างท่อระบายน้าและ
ประตูปิด - เปิดน้า ฝายน้าล้น

-

-

-

-

200,000

200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

จานวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้าใช้
มีน้าใช้อย่าง
ในการเกษตร
เพียงพอ
อย่างเพียงพอ
500,000 ปริมาณน้ามีเพียงพอมีน้าไว้ใช้ใน
สาหรับการเกษตร การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

500,000

2.2 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือคนชรา
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
และคนพิการ/เอดส์ให้
(แก้ไขโครงการที่ 1 หน้า 122) สามารถพึ่งพาตนเองได้
ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับชุมชน
รวม
1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ในตาบล
โนนสะอาดที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จานวนผู้สูงอายุ
คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ
12,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
สานักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ได้
รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ

แบบ ผ.๐๑

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 123)

รวม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสงเคราะห์
และอานวยความสะดวก
แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต
2.เพื่อให้การสนับสนุน
แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต
3.เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัตงิ าน
และผู้มาบริจาคโลหิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอ
ชุมแพ และอาเภอใกล้เคียง

1 โครงการ

2561
(บาท)
10,000

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ คสล.

เพื่อมีสถานที่สาหรับใช้
ทากิจกรรมต่าง ๆ

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
คสล. หมู่ที่ 1 ที่ดอนปู่ตา

-

137,400

-

2564
(บาท)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้บริจาคโลหิต สานักปลัด
โครงการ
ได้รับการบารุง
ร่างกาย
2.ผู้บริจาคโลหิต
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ดูแลบารุง
ขวัญและกาลังใจ
3.ช่วยเหลือผู้ที่
เจ็บป่วย ได้ทันที

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนประชาชน ประชาชนมีลานอเนกกองช่าง
หรือจานวนกิจกรรมประสงค์ไว้ใช้

แบบ ผ.๐๑

หมู่ที่ 1

ของหมู่บ้านและชุมชน

(เพิ่มเติมแผน)
2 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
กัดเซาะตลิ่ง หนองมาแซ
หมู่ที่ 1
(เพิ่มเติมแผน)
3 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหลังใหม่
หมู่ที่ 2
(แก้ไขโครงการที่ 9 หน้า 127)

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่
จานวน 2 จุด หมู่ที่ 2
(เพิ่มเติมแผน)

ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2 สายทางเชื่อมหมู่บ้าน
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 เชื่อมกับ

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
(เพิ่มเติมแผน)
6 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน

สาธารณประโยชน์ ผิวงาน
คสล.กว้าง 4.00-9.00 ม.
ยาว 41.85 ม. หนา 0.10 ม.
เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง ก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
พังทลาย
กัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 1

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ก่อสร้างศาลาประชาคม
ต่างๆของประชาชนบ้าน (หลังใหม่) บริเวณด้านข้าง
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ลานกีฬา หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่
เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้า
และลักขโมยทรัพย์สินของ หมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่
ประชาชน
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่มีประโยชน์
ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
จากลานเอกประสงค์
-

-

300,000

-

-

300,000

-

-

100,000

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

การพังทลายของ ประชาชนมีกาแพง กองช่าง
ตลิ่งลดลง
กั้นน้ากัดเซาะตลิ่ง
ไว้ใช้ประโยชน์

จานวนประชาชน ประชาชนมี
กองช่าง
หรือจานวนกิจกรรมศาลาประชาคมไว้ใช้
ที่ใช้ประโยชน์ ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
จากศาลาประชาคม
100,000 ความปลอดภัยใน มีเครื่องมือเครื่องใช้ กองช่าง
ชีวิตและทรัพย์สิน ในการปฏิบัตงิ าน
เพิ่มมากขึ้น
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
-

2564
(บาท)

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล.
เป็นไปอย่างสะดวกและ สายเชื่อมหมู่บ้าน
ปลอดภัย
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2
กับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3

-

802,900

-

-

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหินคลุก

-

300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

คลุก (บุกเบิกทางเส้นใหม่
จากนาแม่อยู่ ถึงพระลานหิน
เกิ้ง)

อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนาแม่อยู่ ถึง พระลาน
หินเกิ้ง ระยะทาง 620 เมตร

(แก้ไขโครงการที่ 13 หน้า 128)

7 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ที่ศาลาเอนกประจาหมู่บ้าน
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
(แก้ไขโครงการที่ 17
หน้า 129)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 สายต่อจากถนน คสล.
เดิม สายซอยบ้าน ผญบ. ถึง
ถนนรอบบ้านนางบุญเรือง
ผ่อนดี
(เพิ่มเติมแผน)

ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านโนนลาน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง

หนา 0.10 เมตร กว้าง
3 เมตร
จัดซื้อและติดตั้งหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านครบชุด

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เป็นไปอย่างสะดวกและ ต่อจากถนน คสล. เดิม
ปลอดภัย
สายซอยบ้าน ผญบ. ถึงถนน

-

200,000

200,000

-

-

40,800

-

-

รอบบ้านนางบุญเรือง
ผ่อนดี หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละหรือจานวนน้าไม่ท่วมขัง
กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนการระบายน้าได้ดี
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย

(แก้ไขโครงการที่ 21 หน้า 130)

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน ประชาชนได้รับข่าวสาร
กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนกันอย่างทั่วถึง
ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารกัน
อย่างทั่วถึง
ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อป้องกันและติดตาม ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้า

-

-

-

200,000

ความปลอดภัยใน สามารถป้องกันและ กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

จานวน 4 จุด หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายบุญ ไปกุดตาผาน
หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายทองดี ถึงบ้าน
นายสิน หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายทา ถึง บ้าน
นายจันทร์ หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)

ที่

โครงการ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนหลักโนนสะอาด
ไปถนนหล่มสัก ซอยบ้าน

นายสง่า หมู่ที่ 4

การก่ออาชญากรรม
และลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชน
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
เป็นไปอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

และภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายบุญ ไปกุดตาผาน

-

-

300,000

-

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
เป็นไปอย่างสะดวกและ นายทองดี ถึงบ้าน. จากบ้าน
ปลอดภัย
นายสิน

-

-

400,000

-

ชีวิตและทรัพย์สิน ติดตามการก่ออาชญา
เพิ่มมากขึ้น
กรรมและการลัก
ขโมยได้อย่างรวดเร็ว
ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
เป็นไปอย่างสะดวกและ นายทา ถึง บ้าน. จากบ้าน
ปลอดภัย
นายจันทร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จาก
เป็นไปอย่างสะดวกและ ถนนหลักโนนสะอาด
ปลอดภัย
ไปถนนหล่มสัก ซอยบ้าน
นายสง่า

-

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000

2564
(บาท)
300,000

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว

แบบ ผ.๐๑

เพิ่มมากขึ้น

(เพิ่มเติมแผน)
15 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก (ร้านเขียงหมู)
ไปถึงเซินหลง หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก
เป็นไปอย่างสะดวกและ (ร้านเขียงหมู)ไปถึงเซินหลง
ปลอดภัย

-

-

-

200,000

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกซอยบ้านนายชัย
หมู่ที่ 4
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก
เป็นไปอย่างสะดวกและ ซอยบ้านนายชัย
ปลอดภัย

-

-

-

200,000

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายปรีชา โรงไฟฟ้า
ถึงลาน้าเชิญ หมู่ที่ 5

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
เป็นไปอย่างสะดวกและ นายปรีชา โรงไฟฟ้า
ปลอดภัย
ถึงลาน้าเชิญ ยาว 700 ม.

-

-

-

1,500,000 ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

(เพิ่มเติมแผน)

ที่

โครงการ

18 โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ประปาหมู่ (สามแยก)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ปรับปรุงระบบท่อเมนต์
เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ ประปาหมู่บ้าน (สามแยก)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้าไว้ใช้ กองช่าง
น้าช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

แบบ ผ.๐๑

หมู่ที่ 6
(เพิ่มเติมแผน)
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
คสล. พร้อมฝาปิด คสล.
อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมฝาปิด คสล.
ภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 8
ภายในหมู่บ้าน
(แก้ไข้โครงการที่ 43 หน้า 135)
ยาว 250 ม. กว้าง 40 ซม.

-

500,000

-

-

ร้อยละหรือจานวนการระบายน้าเป็นไป กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนอย่างสะดวดและ
ที่ได้รับ
รวดเร็ว
ความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 เชื่อมกับ
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล.
เป็นไปอย่างสะดวกและ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9
ปลอดภัย
เชื่อมกับ บ้านเหมือดแอ่
หมู่ที่ 2

-

624,000

-

21 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น (เพิ่มเติมแผน)

เพื่อให้มีอาคารไว้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น

-

3,000,000

3,000,000

รวม

ก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

21 โครงการ

ร้อยละหรือจานวนประชาชนได้รับ กองช่าง
ครัวเรือนประชาชนความสะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
3,000,000 มาตรฐานการใช้งานอาคารอยู่ในสภาพที่ดีกองช่าง
ของอาคารอยู่ใน มีมาตรฐานพร้อมใช้
สภาพที่ดี
งานได้ปกติ
-

400,000 6,005,100 4,600,000 6,200,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการป้องกันและ
เพื่อป้องกันและลดอุบัตเิ หตุตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น)
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วง
ทางถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสาคัญ
ปีใหม่ และสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์
(แก้ไขโครงการที่ 3 หน้า 143)

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000 จานวนอุบัตเิ หตุ ป้องกันและลด
สานักปลัด
ในช่วงเทศกาล อุบตั เิ หตุทางถนน
ลดลง
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์
ได้อย่างปลอดภัย

2 โครงการป้องกันเด็กจมน้า
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อป้องกันและลดอุบัตเิ หตุจัดโครงการและกิจกรรม
ทางน้าที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ป้องกันเด็กจมน้า

-

30,000

30,000

30,000

ไม่มีปัญหาเด็กจมน้าป้องกันเด็กจมน้าได้ สานักปลัด
ในท้องถิ่น

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อเป็นการอานวย
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วม
ความสะดวกแก่ประชาชน ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอ
ชุมแพ

-

27,000

27,000

27,000

จานวนผู้มารับบริการศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมฯ สานักปลัด
ของศูนย์ปฏิบัตกิ าร ขององค์กรปกครอง
ร่วมฯ
ส่วนท้องถิ่น มีการ
บริหารจัดการที่ดแี ละ
มีประสิทธิภาพ

157,000

157,000

157,000

รวม

3 โครงการ

60,000

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
(แก้ไขโครงการที่ 1 หน้า 144)

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอชุมแพ
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 145)

ที่

โครงการ

1.เพื่อป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณสาหรับ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โครงการป้องกันและแก้ไข
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ปัญหายาเสพติดของจังหวัด
ภาพและบรรลุผลสาเร็จ ขอนแก่น
ตามเป้าหมายที่กาหนด ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม
2.ลดความรุนแรงของ เป้าหมาย ประกอบด้วย
ปัญหาให้ได้อย่างเห็นผล ผู้คา้ /ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ตดิ ยา
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนักเรียน
1.เพื่อป้องกันปราบปราม 1.ผู้คา้ /ผู้จาหน่ายยาเสพติด
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ที่หลงเหลืออยู่ ได้รับการ
มีระบบเฝ้าระวังยาเสพติด ลงโทษตามกฎหมายอย่าง
ที่มีประสิทธิภาพ
เด็ดขาด
2.เพื่อสร้างเกาะคุ้มกัน 2.ผู้เสพ/ผุ้ตดิ ยาเสพติด
การแพร่ระบาดของ
ผู้ติดซ้าและติดรายใหม่ เข้าสู่
ยาเสพติดในครอบครัว กระบวนการบาบัดรักษา
โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ให้ครบถ้วนและสามารถ
และสังคมได้เป็นอย่างดี ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
3.เพื่อช่วยค้นหาผู้เสพ 3.ผู้นา/แกนนา/ผู้ประสาน
ผู้คา้ มาเข้ารับการบาบัด พลังแผ่นดิน มีความเข้มแข็ง
ตามกระบวนการได้อย่าง และยั่งยืนในการเอาชนะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เหมาะสมและกลับเข้าสู่ ยาเสพติด

30,000

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

40,000

40,000

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ประสิทธิภาพการ 1.ป้องกันและแก้ไข สานักปลัด
บริหารงานของ ปัญหายาเสพติดใน
โครงการ
พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2.ลดความรุนแรง
ของปัญหา และการ
แพร่ระบาดของ
ประชาชนมากกว่า 1.ยาเสพติดลดลง สานักปลัด
ร้อยละ 90 มีความและหมดไป
พึงพอใจ เกิดความ2.มีระบบการจัดการ
เชื่อมั่นตระหนักใน กับปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดและที่ดแี ละเป็นรูปธรรม
เข้าร่วมในการต่อสู้ 3.ผู้คา้ /ผู้ผลิต/ผู้นาเข้า
กับปัญหายาเสพติด ถูกขยายผล ดาเนินคดี
ของจังหวัด
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามขั้นตอน
4.ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
สังคมอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

สังคมได้อย่างเป็นสุข
4.ส่งเสริมกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้การดาเนินงานเป็นไป

4.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ

สามารถรักษาสถานภาพ
ไม่ให้ปัญหายาเสพติด
กลับมารุนแรง

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
รวม

2 โครงการ

70,000

70,000

70,000

70,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
(แก้ไขโครงการที่ 6 หน้า 148) ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
60,000
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของจัดการอบรมและศึกษาดูงาน
ชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
ผู้สงู อายุให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
(แก้ไขโครงการที่ 7 หน้า 148) ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

20,000

60,000

60,000

300,000

300,000

60,000

มีศนู ย์เรียนรู้ของ ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ สานักปลัด
ผู้สูงอายุในตาบล ตลอดชีวิต เสริมสร้าง
โนนสะอาด
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ
300,000 ผู้สูงอายุทุกคน ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ สานักปลัด
ในตาบลมีสุขภาพ ชีวิตที่ดขี ึ้น
ร่างกายและจิตใจ
ที่ดขี ึ้น

แบบ ผ.๐๑

รวม

2 โครงการ

80,000

360,000

360,000

360,000

4.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมการสร้างบ่อ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรตาบลโนนสะอาด
อนุบาลปลา
ที่ถูกต้องในการเพาะพันธุ์
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 148) ปลาและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม
ในตาบลโนนสะอาด
และเกษตรกรมีรายได้ การเลี้ยงเป็ดเทศ สาหรับ
(แก้ไขโครงการที่ 3 หน้า 149) เพิ่มขึ้น
ประชาชนตาบลโนนสะอาด

3 โครงการอบรมการผลิตข้าวเพื่อ
ตามมาตรฐาน GAP
(แก้ไขโครงการที่ 4 หน้า 149)
4 โครงการอบรมส่งเสริมการผลิต
พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสูง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการอบรมวิธีการปลูก
และเกษตรกรมีรายได้ ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต
เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรตาบลโนนสะอาด

2561
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

40,000

2564
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

20,000

-

20,000

-

30,000

-

30,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรมีความรู้ สานักปลัด
ในการเพาะพันธุ์
ปลาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ สานักปลัด
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนและ สานักปลัด
เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีรายได้ สานักปลัด
โครงการ
เพิ่มขึ้นและได้

แบบ ผ.๐๑

(แก้ไขโครงการที่ 5 หน้า 149) ปลอดสารพิษ
5 โครงการอบรมการซ่อม
เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เครื่องจักรกลการเกษตร
บารุงรักษาซ่อมแซม
(แก้ไขโครงการที่ 6 หน้า 149) เครื่องมือทางการเกษตร
เองได้
6 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
การใช้เชื้อราโตรโคเดอร์ม่า
รู้จักกับเชื้อภาโตร
เพื่อป้องกันกาจัดโรคพืช
โคเดอร์ม่าว่าจะป้องกัน
(แก้ไขโครงการที่ 8 หน้า 150) และดูแลอย่างไร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดฝึกอบรมการซ่อม
เครื่องจักรกลการเกษตร
ให้กับเกษตรกร
ตาบลโนนสะอาด
จัดโครงการฝึกอบรมให้
กับประชาชนในการผลิต
และใช้เชื้อภาโตรโคเดอร์ม่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000

-

-

20,000

-

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

บริโภคผักปลอด
สารพิษ
50,000 จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีความรู้ สานักปลัด
โครงการ
ด้านการซ่อมบารุง
เครื่องมือทางการ
เกษตร
- ร้อยละของพืช ประชาชนมีความรู้ สานักปลัด
ที่ไม่มีการติดเชื้อ และสามารถป้องกัน
และการอบรม
กาจัดโรคพืชได้

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยพืชสด
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้ จัดโครงการรณรงค์และ
ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี ประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ย
พืชสดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

-

20,000

-

-

ประชาชนใช้ปุ๋ย ประชาชนใช้ปุ๋ย สานักปลัด
พืชสด ร้อยละ 90 พืชสดแทนปุ๋ยเคมี

8 โครงการส่งเสริมอาชีพทาง
การเกษตร
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดโครงการส่งเสริมและ
ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพ
และความรู้ทางการเกษตร ทางการเกษตร

-

50,000

-

-

ประชาชน
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

ประชาชนในพื้นที่ สานักปลัด
มีการประกอบอาชีพ
และความรู้ทาง
การเกษตรที่ดี

แบบ ผ.๐๑

รวม

8 โครงการ

260,000

70,000

190,000

50,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
และการใช้ประโยชน์จากขยะ
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 152)
2 โครงการส่งเสริมการจัดทา
กองทุนขยะเพื่อชุมชน
(แก้ไขโครงการที่ 3 หน้า 152)
3 โครงการอบรมการบริหาร
จัดการน้าเสียครัวเรือนและชุมชน

(เพิ่มเติมแผน)

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ อบรมการคัดแยกขยะและ
ความเข้าใจในการคัดแยก การใช้ประโยชน์จาก
และใช้ประโยชน์จากขยะ ขยะรีไซเคิล
เพื่อส่งเสริมการจัดทา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทา
กองทุนขยะเพื่อชุมชน กองทุนขยะเพื่อชุมชน
ของตาบลโนนสะอาด
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดโครงการอบรมการบริหาร
การบริหารจัดการน้าเสีย จัดการน้าเสียในครัวเรือน
ในครัวเรือนและชุมชน และชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนคัด
แยกขยะได้
อย่างถูกต้อง
มีกองทุนขยะ
เพื่อชุมชน

-

60,000

-

20,000

-

20,000

-

ครัวเรือนและ
ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
น้าเสียดีขึ้น
ร้อยละ 90
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถใช้ประโยชน์ สานักปลัด
จากขยะและคัดแยก
ได้ถูกต้อง
มีกองทุนขยะที่ดี สานักปลัด
และมีประสิทธิภาพ
ครัวเรือนและ
ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
น้าเสียที่ดขี ึ้น

สานักปลัด

แบบ ผ.๐๑

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์การลดปริมาณ
ขยะต้นทาง
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อรณรงค์การลดปริมาณ จัดโครงการรณรงค์และ
ขยะต้นทาง
ประชาสัมพันธ์การลด
ปริมาณขยะต้นทาง

-

20,000

-

-

ปริมาณขยะ
ต้นทางลดลง
ร้อยละ 90

สามารถลดปริมาณ สานักปลัด
ขยะต้นทางลงได้

2 โครงการอบรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน
(เพิ่มเติมแผน)

เพื่อให้ความรู้ในการ
จัดการชยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

-

20,000

-

-

การจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัว
เรือนดีขึ้น

ประชาชนมีความรู้ สานักปลัด
ในการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน

0

40,000

0

0

รวม

2

โครงการ

จัดอบรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน
ให้กับประชาชนในตาบล
โนนสะอาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใจ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตาบลโนนสะอาด
(เพิ่มเติมแผน)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
การท่องเที่ยวของ
ตาบลโนนสะอาด
ตาบลโนนสะอาด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

100,000

2564
(บาท)

(KPI)

100,000 จานวนผู้เข้ามา
เยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ตาบลโนนสะอาด

รวม

1 โครงการ

0

0

100,000

จัดอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร สท.
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่
ปฏิบัตงิ านให้กับเทศบาล

2 โครงการพัฒนาบุคลากร
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดโครงการอบรมและ
(แก้ไขโครงการที่ 3 หน้า 157) ในการปฏิบัตงิ าน
ศึกษาดูงานสาหรับ
2.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ บุคลากร หรือผู้ที่ปฎิบัตงิ าน

200,000

300,000

200,000

300,000

200,000

300,000

รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมและพัฒนา สานักปลัด
การท่องเที่ยวของ
ตาบลโนนสะอาด
ให้ดขี ึ้น

100,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝังส่งเสริมและ
สาหรับบุคลากร
ยกระดับมาตรฐาน
(แก้ไขโครงการที่ 2 หน้า 156) คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จานวนผู้เข้ารับ
การอบรมมีความ
รู้ความเข้าใจ
และมีจิตสานึกที่ดี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรในองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
ในการปฏิบัตงิ าน

300,000 ร้อยละของจานวน 1.การปฏิบัตงิ าน สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมอบรม มีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาการ 2.สามารถนาความรู้

แบบ ผ.๐๑

ความเข้าใจในการพัฒนา ให้กับเทศบาลตาบล
ตนเอง
โนนสะอาด
3 โครงการพัฒนาการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดทาแผนที่จัดทาหรือปรับข้อมูล
และทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษีและทะเบียน
(แก้ไข้โครงการที่ 7 หน้า 158)
ทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และประชา
ให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
สัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
(แก้ไข้โครงการที่ 8 หน้า 158) ภาษีให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีแต่ละประเภทให้
ประชาชนได้มีความรู้

5 โครงการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
(แก้ไขโครงการที่ 9 หน้า 158) รณรงค์ ให้ข้อมูลข่าวสาร และจัดการเลือกตั้งของ
แก่ประชาชนให้ทราบถึง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
สิทธิและหน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้ง

ทางานให้มี ประสบการณ์ที่ได้
ประสิทธิภาพ มาพัฒนาท้องถิ่น
45,000

2561
(บาท)

50,000

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000

2564
(บาท)

ระบบแผนที่ภาษี ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์ ของเทศบาลมี
สินที่ดขี ึ้นและได้ ประสิทธิภาพ เป็น
มาตรฐาน
รูปธรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้
เรื่องการจัดเก็บ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บและการ
ชาระภาษีเป็น
อย่างดี

กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

100,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละของจานวน ประชาชนรู้ถึงสิทธิ สานักปลัด
ประชาชนที่มาใช้ และหน้าที่ของตน
สิทธิในการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

แบบ ผ.๐๑

6 โครงการจัดการองค์ความรู้ภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
องค์กร (Knowledge Management)ให้กับบุคลากรของ
และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตาบลโนนสะอาด
พ.ศ. 2540
(เพิ่มเติมแผน)
7 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ตดิ ใบ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
(เพิ่มเติมแผน)
งานของเทศบาลตาบล
รวม

จัดอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ภายใน
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

-

ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
จานวน 2 แห่ง ขนาด
สูง 2.00 ม. กว้าง2.40 ม.

7 โครงการ

50,000

-

665,000

100,000

50,000

50,000

-

บุคลากรมีองค์ บุคลากรมีการ
สานักปลัด
ความรู้ที่ดี พัฒนาองค์ความรู้
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการที่ดี

- บอร์ดประชาสัมพันธ์มีบอร์ดประชา
จานวน 2 บอร์ด สัมพันธ์สาหรับ
ติดประกาศ

สานักปลัด

1,120,000 1,020,000 1,020,000

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกันการก่อ
โดยรอบและภายในบริเวณ
อาชญากรรมและหลัก
สานักงานเทศบาลตาบลโนนสะอาดขโมยทรัพย์สินของ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทางราชการ
(แก้ไขโครงการที่ 1 หน้า 159)
รวม

1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณและรอบๆ
สานักงานเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2561
(บาท)
-

0

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

0

250,000

2564
(บาท)
-

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ความปลอดภัย ป้องการและ
ในชีวิตและ
แก้ปัญหาการ
ทรัพย์สิน
สูญเสียทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น
ในสานักงานได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561
เทศบำลตำบลโนนสะอำด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.3 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานงบกลาง
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง และชุมชนน่ำอยู่
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม
4) ยุทธศำตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กำรค้ำ และกำรลงทุน
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.2 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
3
4
2
9

400,000
107,500
165,000
672,500

4
4
4
12

730,000
117,500
560,000
1,407,500

5
4
4
13

924,000
117,500
560,000
1,601,500

4
4
4
12

724,000
117,500
560,000
1,401,500

16
16
14
46

2,778,000
460,000
1,845,000
5,083,000

1
1
2

12,000,000
10,000
12,010,000

1
1
1
3

200,000
15,000,000
10,000
15,210,000

1
1
2

200,000
15,000,000
15,200,000

1
1
2

500,000
15,000,000
15,500,000

3
4
2
9

900,000
57,000,000
20,000
57,920,000

1
1
2
4

400,000
60,000
70,000
530,000

9
3
2
14

6,005,100
157,000
70,000
6,232,100

7
3
2
12

4,600,000
157,000
70,000
4,827,000

9
3
2
14

6,200,000
157,000
70,000
6,427,000

26
10
8
44

17,205,100
531,000
280,000
18,016,100

2
6
8

80,000
260,000
340,000

2
2
4

360,000
70,000
430,000

2
4
6

360,000
190,000
550,000

2
1
3

360,000
50,000
410,000

8
13
21

1,160,000
570,000
1,730,000

ยุทธศำสตร์
5) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
2
2
5
5
30

60,000
60,000

-

-

-

665,000
665,000
14,277,500

2
2

7
7
42

40,000
40,000

1

20,000
20,000

-

1
1

100,000
100,000

6
1
7
42

1,020,000
250,000
1,270,000
23,568,500

1,120,000
1,120,000
24,439,600

1
-

-

-

3
2
5

80,000
40,000
120,000

1
1

100,000
100,000

2
2

200,000
200,000

6

1,020,000
1,020,000
24,858,500

24
1
25
152

3,825,000
250,000
4,075,000
87,144,100

-

-

6
38

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
บัญชี สรุ ปโครงการพัฒนา (ผ.๐๗)
บัญชี ครุ ภัณฑ์ (ผ.๐๘)

๑
๒๗
๓๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ.๐๗

๒๙

