
 

แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.(พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๒๕๒๕๖๐๖๐๖๐---   ๒๕๖๒๕๖๒๕๖๒๒๒)))   
เทศบาลต าบลโนนสะอาดเทศบาลต าบลโนนสะอาดเทศบาลต าบลโนนสะอาด   

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น 



 
ค ำน ำ 

  

 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนระยะสั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องสามปีที่ก าหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน   ในเขตต าบลโนนสะอาด    
โดยได้เสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปีจ านวนสามปี    คือตั้งแต่  ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  ปี 
พ.ศ.๒๕๖๒   ซ่ึงได้จากการประชุมประชาคมชุมชน  ต าบล  ตามล าดับ  เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา  ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน  อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลโนนสะอาดดียิ่งขึ้น 

 
 

      เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 



 
 

สารบัญ 

 

              เร่ือง                หน้า 
ส่วนท่ี  ๑    บทน า         ๑-๗ 
             ๑.๑    ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี                                      ๑ 
             ๑.๒   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                  ๒ 
                   ๑.๓   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                              ๒ 
                   ๑.๔   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                                                       ๖ 

ส่วนท่ี  ๒    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา                      ๘-๑๒ 
                   ๒.๑   การสรุปสถานการณ์การพัฒนา      ๘ 

                   ๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
                   ๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ  ๑๑ 
ส่วนท่ี  ๓    การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ                                                      ๑๓-๘๐ 
                  ๓.๑    แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    ๑๓ 
                  ๓.๒   บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา                         ๑๕ 

   -  แบบ  ผ.๐๑        ๑๖ 

   -  แบบ  ผ.๐๒        ๖๙ 
   -  แบบ  ผ.๐๓        ๗๖ 
ส่วนท่ี  ๔   การติดตามและประเมินผลโครงการ                                          ๘๑-๙๑ 
             ๔.๑   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                   ๘๑ 
                  ๔.๒   ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล         ๘๗ 

      ๔.๓   ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   ๘๙ 
ภาคผนวก                                                                                                                                    ๙๒                    

       ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒    ๙๓ 

 

 

************************************* 



๑๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

        วิสัยทัศน์การพัฒนา 
      วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

          “โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม             
เลิศล  าการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า น าพาคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 

๓.๑.๑  พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการ
คมนาคม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
๗. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพ่ิมพูนรายได้ 
 

๓.๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง

ต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริ 
๔. มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการ

สังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 



๑๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

๘. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

๓.๑.๓ ค าขวัญต าบลโนนสะอาด 
“พริกงามสะพร่ัง ฝรั่งผลโต ส้มโอรสหวาน ละลานตาถั่วเหลือง ลือเลื่องวฒันธรรม  

เลิศล  าประเพณี บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ” 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  

ได้แปลงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)   โดยยึดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคล้าย
กับจังหวัดขอนแก่น   

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
๑ 
 
 
 
 

แนวทางท่ี  ๑  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
แนวทางท่ี  ๒  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
แนวทางท่ี  ๓  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
แนวทางท่ี  ๔  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้าง
นิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชน
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

๒ 
 

แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรใน
ระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
แนวทางท่ี  ๒  สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

๓ 
 

แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม  
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  ๓  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

๔ 
 

แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้ 
 

  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า         
และการลงทุน 



๑๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

๕ 
 

แนวทางท่ี  ๑  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี  ๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 
แนวทางท่ี  ๓  แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
๖ 
 

แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว   การพัฒนาการท่องเที่ยว 

๗ 
 

แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
แนวทางท่ี  ๒  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง  
ตามระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี  ๓  พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี 

 
 
๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

        ๓.๒.๑  แบบ  ผ.๐๑  บัญชีโครงการพัฒนา 
         แบบ  ผ.๐๑  จะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการตรางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  การเสนอแผนความต้องการของงบลงทุนหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการที่ปรากฏอยู่ในแบบ  ผ.๐๒  และ  แบบ  ผ.๐๓  ต้องมาจากแบบ  ผ.๐๑ เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 



๖๙ 
 

 
 

        ๓.๒.๒  แบบ  ผ.๐๒  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
          แบบ  ผ.๐๒  เป็นแบบบัญชีประสานโครงการพัฒนาที่จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  ทั้งนี้  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จะต้องก าหนดกรอบการประสาน/ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ
ให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด 
            ตามกรอบการประสานที่/ยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ระดับจังหวัดต้องประชุมเพ่ือก าหนดกรอบการประสานแผน  โดยมีกรอบ(ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องก าหนดอ านาจ  และหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๔๖) ดังนี้ 
  กรอบการประสานที่  ๑  โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่  
๒  แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์ 
  กรอบการประสานที่  ๒  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
  กรอบการประสานที่  ๓  ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
  กรอบการประสานที่  ๔  โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิสังคม 
  กรอบการประสานที่  ๕  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
  กรอบการประสานที่  ๖  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  กรอบการประสานที่  ๗  องค์ประกอบอื่นๆ  ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการประสานแผนจะต้องเขียนโครงการซึ่งมีรายละเอียด
โครงการได้ก าหนดไว้ตามแบบ  ผ.๐๒ 
  โครงการที่ปรากฏอยู่ในแบบ  ผ.๐๒  เมื่อมีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการก็ไม่สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งหมด  หรือบางส่วน  สามารถน าโครงการนั้นๆ  มาด าเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 
 

บัญชีประสานโครงการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

        ๓.๒.๓  แบบ  ผ.๐๓  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

         แบบ  ผ.๐๓  จะเป็นการสรุปโครงการที่ปรากฏใน  แบบ  ผ.๐๑  ทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์  ทุก
แนวทาง  ทุกด้าน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 

 
 
 



๗๖ 
 

 

        ๓.๒.๓  แบบ  ผ.๐๓  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

         แบบ  ผ.๐๓  จะเป็นการสรุปโครงการที่ปรากฏใน  แบบ  ผ.๐๑  ทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์  ทุก
แนวทาง  ทุกด้าน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 

 
 
 



๑ 

 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
                   แผนพัฒนาสามปี เป็นการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ    จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่
ต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
                   นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการทีส่วนร่วมของประชาชน 
                   “แผนพัฒนาสามปี”   หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
                  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการคือ 
                    มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
                   กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมใน
เรื่องรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่
จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
                  แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่                

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3.   เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วง

ระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 



๒ 

 

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ 

สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน 

เอกสารงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ 
 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
              หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่ง
ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ   ๗ 
ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอ โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  โครงการ
ดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดการปฎิทินการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนมุัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่ 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงาน
ภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
           ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

๒. แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เม่ือครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการ 
ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาที่จะ  น ามาใช้เป็นเป็นกรอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
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๓. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง 
มีการด าเนินการ ดังนี้  

          พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา  
เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”  โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด
ฯ”  ซึ่งอาจจะมี   ความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด “แนว
ทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้ก าหนด “โครงการ
ปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ ปราสาทเก่า หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเชื่องโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 

         ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ 
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

        มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดล าดับโครงการนี้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วยเนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้อง
ใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนว
ทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ใน
ช่วงเวลาสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ 
              เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิ
จาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ งบประมาณรายรับ 
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น เมื่อ
พิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภทคือ 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ 
จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ
และมีหน้าที่จัดบริหารสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดย
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับความสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไข
ของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 

             ขั้นที ่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                 การเก็บรวบรวมข้อมูล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่
เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจาก
แหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก 
เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) ได ้
                 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

    โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์พัฒนา 
       หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ ได้) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
       ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกของแนว
ทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าคับ
ความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น 
อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 

วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจจะวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับ
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ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating Scali   หรือวิธี    Strategic Issues Graph หรือวิธี
อ่ืนๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

๔ .การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
    หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา

เหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือททบทวน
และยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามา
ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
    ๑.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

    บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในช่วงสามปี 

    ๒.  ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่
จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อยมีความหลากหลาย 
ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

         (๑)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

         (๒)  พิจารณาจากความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

         (๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและใน
ด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

          (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
               ก.  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
               ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามรถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 



๖ 
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ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี ้
       ส่วนที่ ๑ บทน า 
       ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
       ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
       ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้ว
น าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

                ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
                    ๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมี
กระบวนการเช่นเดียวกับข้ันตอนที่ ๙ ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                     ๒.  ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอที่มีการ
มอบอ านาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
                     ๓.  เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
        แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนระยะสั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องสามปีที่ก าหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
ต่างๆ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
    การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน น าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี



๗ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ด้านการบริการสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

            ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด้วย 
                     เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
                     คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง 
                    วัสดุอุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มี
ความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
                    การบริหารจดัการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

                     



๘ 
 

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
 
๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  ศักยภาพการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น โดยการท า SWOT 
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ 
 

S…จุดแข็ง (Strengths)  
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นองค์กรที่สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  

นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
 เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
 เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม 
 เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก 

ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ท้องถิ่นได้ 

 มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 

W…จุดอ่อน(Weaknesses) 
  มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน  

ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ 
พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณท่ีได้รับส่วนใหญ่มักจะน าไปใช้เป็นงบลงทุน 

  ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการ 
เสริมสร้างจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 

  ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 
 



๙ 
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O…โอกาส (Opportunity) 
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง 

ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการกระจายอ านาจตามแผน
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ท าให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากข้ึน ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖)ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบ
บริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

T…อุปสรรค(Thrats) 
      ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
      ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับต าบล ในขณะที่ 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจ านวนมาก 
      พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร นอกจากนี้ 

หนองบึงต่างๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ 
      ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัวขาดความอบอุ่น 
      แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพ่ึงพากันน้อยลง 
      การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย 
      การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน 
      ถนนภายในหมู่บ้าน ช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 

ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
      ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
      ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตส านึกของประชาชนใน 

การทิ้ง/ก าจัดขยะ 



๑๐ 
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๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

                         ๒.๒.๑  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน   ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

           

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

49 5,392,180.00 32 4,830,680.00 19 4,570,180.00 19 3,145,038.44 19 3,145,038.44 

2.การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

5 741,000.00 2 65,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 

3.การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

24 4,751,400.00 25 4,801,400.00 16 4,171,400.00 16 3,908,989.40 16 3,908,989.40 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจชมุชน
การค้า และการ
ลงทุน 

8 490,000.00 8 510,000.00 1 30,000.00 1 6,900.00 1 6,900.00 

5.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 230,000.00 5 270,000.00 1 100,000.00 1 98,000.00 1 98,000.00 

6.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ด ี

7 450,000.00 7 450,000.00 6 350,000.00 6 306,299.57 6 306,299.57 

  96 12,054,580.00 79 10,927,080.00 44 9,261,580.00 44 7,505,227.41 44 7,505,227.41 

       ๒.๒.๒  แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน  เปรียบเทียบตามงบประมาณ 

 
**ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนนิงาน  ปี พ.ศ.๒๕๕๘** 

 



๑๑ 
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        ๒.๒.๓  แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน  เปรียบเทียบตามโครงการ 
 

 
**ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนนิงาน  ปี พ.ศ.๒๕๕๘** 

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
   ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อระบายน้ า
, ก่อสร้างรางระบายน้ า ฯลฯ ประชาชนในเขตต าบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการคมนาคม 

   ๒.  ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
         ได้พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  โดยการขุดลอกคลองส่งน้ า, 

ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าริมฝั่งน้ าเชิญ   ประชาชนในเขตต าบลโนนสะอาด ได้มีน้ าอุปโภค บริโภค  และ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

   ๓.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
        ได้ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ   โดยพัฒนาให้มีความรู้คู่

คุณธรรม  สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และให้
ความส าคัญแก่การสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม,สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีที่ดีงาม,ส่งเสริมการกีฬา
เพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยการรักกีฬาและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
    ๔.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๑๒ 
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       ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ าเสีย, ได้อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม   

    ๕.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
         ได้พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน  
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณ  โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้
คล่องตัวยิ่งขึ้น  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยสร้างความรู้ความข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ประชาสังคม 



๘๑ 
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ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 
 
๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

       ๔.๑.๑  กรอบในการตดิตามและประเมินผล 
         ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ  และแนวทางการพัฒนาที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  และประกาศผลการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป 
         ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลโนน
สะอาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย   
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๔.๑.๒   แนวทางในการติดตามและประเมินผล  
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก ออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย  หลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม คุณภาพของการด าเนินงาน 
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

 

          การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและ การ 
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน การตรวจสอบผล  การ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการ  ประเมินผล 
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มี ๒ แบบ ดังนี้  

๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ 
งบประมาณใน แต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและ
จ านวน งบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง  

๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การ 
จัดการอบรม/ ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้ก าหนดไว้ใน 
แผนพัฒนาสามปีและ แผนด าเนินการประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น ของผู้
เข้ารับการอบรม/ ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป ๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ส าหรับเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ได้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามป ี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
    ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ 
    ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) ๓ 
    ๕.๖ งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
    ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 
    ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา  ๓ ปี  ย้อนหลัง  ตามความเป็นจริง ๓ 
    ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา  ๓  ปี  ทุกโครงการ ๕ 
    ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
    ๕.๑๑ ตัวชีว้ัด (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔ 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
    ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 
    ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ  แบบ  ยท.๐๓  และ  แบบ  ยท.๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. สรปุสถานการณ ์
    การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะหส์ภาพ การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคทีอ่าจ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และTThreat (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์
โดยการส ารวจจาก สภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า   
   แผนพัฒนาสามปีไป  
   ปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ 

การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไป ตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด ไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ อธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าท่ีทีไ่ด้ก าหนดไว ้

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า 
    แผนพัฒนาสามปีไป 
    ปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจ 
กรรม งานต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ    
        โครงการ  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ช่ือโครงการมี
ความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรใน อนาคต 

๖๐ 
๕ 

 

   ๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์  
       สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ม ีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

   ๕.๓ จ านวน
วัตถุประสงค์      
        มีความเหมาะสมกับ  
        โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้
และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผล ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ 
และสามารถปฏิบัตไิด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

๕  

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต  
       ของโครงการ ) 
       มีความ ชัดเจน 
       น าไปสู่การตั้ง  
       งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมาย
มีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมาย รอง 

๕  

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต   
       ของโครงการ )  
       มีความ สอดคล้อง   
       ต่อเนื่องกับ  
       ระยะเวลาปี (๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ต่อเนื่องสามป ีเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ 
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา 
(Time) 

๓  

  ๕.๖ งบประมาณ มีความ   
      สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  
      (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕
ประการในการ จัดท าโครงการไดแ้ก่ ๑) ความประหยัด 
(Economy) ๒) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม(Equity) 
และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency 

๔  

  ๕.๗ มีการประมาณการ  
      ราคาถูกต้องตามหลัก   
      วิธีการงบประมาณ 

การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
  ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน  
     มา ๓ ปีย้อนหลัง ตาม  
     ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็น จริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับ
โครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน อนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ ๓ ป 

๓  

  ๕.๙ โครงการแตล่ะ   
        โครงการครอบคลุม  
        ระยะเวลา ๓ ปี ทุก  
        โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง ๓ 
ปี ทุก โครงการ 

๕  

  ๕.๑๐ มีการก าหนด  
       ตัวช้ีวัด (KPI) และ  
       สอดคล้องกับ 
       วัตถุประสงค์ และผล 
       ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที ่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได ้

๕  

  ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได ้ 
       ถูกต้องตามหลักของ 
       การจัดท าโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ โครงการ อาจเปน็ร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ  
       ได้รับ สอดคล้องกับ  
       โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการได ้ตามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่
ได้ตั้งไว้ 

๕  

  ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ  
       ได้รับ สอดคล้องกับ  
       วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค ์

๕  

  ๕.๑๔ หน่วยงาน  
       รับผิดชอบหลัก 
       สอดคล้อง กับ  
       แบบ ยท . ๐๓ และ  
       แบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ 
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

๔.๒.๑ ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
สมาชิก สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน สองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่  
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ 
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ  
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก  
ได ้ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตาม     และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปีอันจะเป็นประโยชน์ในการที่เทศบาลต าบลจะได้ปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    ในปีต่อ ๆ ไป
และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมในท้องถิ่น          ตลอดจนตรวจสอบโครงการกิจกรรม 
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้
หรือไม ่
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน   ๓   คน 
  ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   ๒   คน 
  ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   ๒   คน 
  ๔. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน   ๒   คน 
  ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน   ๒   คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  ซึ่งกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรเพื่อ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๓๗.๐/ว๒๘๘๖ ลงวนัที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น   ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการ
พัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถ
แบ่งได้เป็น   
๔  แนวทาง ดังนี้ 

  ๑.เทศบาลต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ 
โครงการน าไปจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 

  ๒.การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรื
องค์กรอ่ืนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการมากกว่า 

  ๓.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนอื่น
ในการด าเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวกันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบ
หุ้นส่วนสหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 

  ๔. การประสานหน่วยงานหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองค์กรเอกชนอื่น 
 เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามล าดับ  

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกับก า
ดูแลของปลัดเทศบาลต าบลและคณะผู้บริหาร ดังนี้ 
  (๑) ส านักปลัดเทศบาล 
  (๒) กองการคลัง 
  (๓) กองช่าง 
  (๔) กองการศึกษา   
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๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
 

   การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๑. หน่วยติดตามและประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานของโครงการ
ต่างๆ และการด าเนินงานตามแผนที่ได้ระบุไว้  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/และแผนงานที่ได้ด าเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่   และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
  ๒.  หน่วยติดตามและประเมินผลจัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรายไตรมาส   เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
  ๓.  หน่วยติดตามและประเมินผลจัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด  ใช้แบบรายงาน
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ คือ 
  ๑.แบบประเมิลผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

 แบบที่ ๑  การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.แบบติดตามแผนพฒันาใช้แบบรายงาน          

 แบบที่ ๒ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ คือ 
   ๓.๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 
   ๓.๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
        (รายละเอียดตามแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก) 
 

๔.๓  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  ๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  ๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ 
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ประเภท คือ ๑) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่
ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 
   ๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  ๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา 
และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
   ๓.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ ๑) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด ๒) มี
ความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด ๓) เอาใจใส่ต่อ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด ๔) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ๕) 
ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน ๖) จดบันทึกอย่างละเอียด 
   ๓.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อ งกับ
กิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
  ๔. การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
 ๕.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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            การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล ๑.ใช้แบบรายงานที่ ๒ 
แบบตดิตามผลการ
ด าเนินงานของ 
เทศบาล 
รายไตรมาส                 
( ๓ เดือน) 
๒.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก ๆ 

๓ เดือน 
เทศบาล ๑.ใช้แบบรายงานที่ ๑  

การก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาล 
๒.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ เทศบาล
ประกาศใช้แผน 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑ แบบ
ประเมนิผลการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
๒.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒ 

แบบประเมนิความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ เทศบาล 
ในภาพรวม 

๓.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓ แบบ
ประเมนิความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ เทศบาลในแต่
ละยุทธศาสตร ์
๔.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก ๆ ๑ ปี  
(ภายในธันวาคม ) 

 

คณะติดตาม ฯ ๑.ตรวจสอบรายงาน 

๒.วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 

๓.รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

๑๕ วัน 

นับตั้งแต่รับรายงาน 
คณะติดตาม ๑.ตรวจสอบรายงาน 

๒.วิเคราะห์รายงานตามแบบ 

๓.เสนอผูบ้ริหารทราบ 

๑๕ วันนับ 

ตั้งแต่รับรายงาน 

   ผู้บริหาร ๑.เสนอสภาเพื่อทราบ 

๒.ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
  

๑.ภายในธันวาคม 

๒.ประกาศ 
     ไม่น้อยกว่า 
      ๓๐ วัน 



๙๒ 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



๙๓ 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผ.๐๓

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แนวทางการพฒันา พฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ทกุระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวยั 21        3,485,200      18       3,035,200     18       3,035,200   57       9,555,600     

๑.๒ แนวทางการพฒันา อนุรักษ ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ   
  ค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 15        802,500        15       792,500        15       792,500     45       2,387,500     

๑.๓  แนวทางการพฒันา  พฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการด้านสาธารณสุข 
การปอ้งกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟสูมรรถนะทางด้านร่างกายและ
จิตใจใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 5         885,000        4         915,000        4         1,015,000   13       2,815,000     

๑.๔  แนวทางการพฒันา พฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการ
กีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

2         400,000        2         450,000        2         500,000     6         1,350,000     

รวม 43       5,572,700     39       5,192,700    39       5,342,700  121     16,108,100   
๒)  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปญัหาความยากจน

๒.๑  แนวทางการพฒันา พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 9         3,600,000      13       4,992,000     9         2,600,000   31       11,192,000    

๒.๒  แนวทางการพฒันา สงเคราะหใ์หก้ับคนชรา คนพกิารและผู้ปว่ยเอดส์ 5         7,190,000      5         7,190,000     5         7,190,000   15       21,570,000    

รวม 14       10,790,000   18       12,182,000   14       9,790,000  46       32,762,000   

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ รวม ๓ ปี



แบบ  ผ.๐๓

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

๓)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง  และชุมชนน่าอยู่
๓.๑ แนวทางการพฒันา พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 24        10,460,000    21       10,300,000    16       4,120,000   61       24,880,000    
๓.๒  แนวทางการพฒันา พฒันาเพิ่มประสิทธภิาพระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
ในทอ้งถิ่น 5         2,280,000      5         3,280,000     5         4,280,000   15       9,840,000     

๓.๓  แนวทางการพฒันา  พฒันาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 6         10,000,000    6         11,000,000    6         12,000,000 18       33,000,000    

๓.๔  แนวทางการพฒันา  พฒันาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภยั
ใหเ้มืองและชุมชนปลอดภยั ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม

2         70,000          2         70,000         2         70,000       6         210,000        
รวม 37       22,810,000   34       24,650,000   29       20,470,000 100     67,930,000   

๔)  ยุทธศาตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า  และการลงทนุ

๔.๑  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
8         630,000        9         640,000        9         640,000     26       1,910,000     

รวม 8         630,000       9         640,000       9         640,000     26       1,910,000     

๕)  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์
 พฒันาและพื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่นใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน

         3         150,000          3         150,000          3      150,000          9         450,000

๕.๒  แนวทางการพฒันา   เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏกิูล และน้้าเสีย
3         3,530,000      3         3,530,000     3         3,530,000   

         9     10,590,000

๕.๓ แนวทางการพฒันา    การแก้ไขปญัหาการบกุรุกที่สาธารณะ 2         250,000        2         350,000        2         350,000              6         950,000
รวม 8         3,930,000     8         4,030,000    8         4,030,000  24       11,990,000   

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ รวม ๓ ปี



แบบ  ผ.๐๓

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

๖)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการทอ่งเที่ยว
๖.๑  แนวทางการพฒันา  พฒันาแหล่งน้้าใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว 4         59,200,000    4         42,200,000    4         43,200,000 12       144,600,000  

รวม 4         59,200,000   4         42,200,000   4         43,200,000 12       144,600,000 
๗)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
๗.๑ แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 3         90,000          3         90,000         3         90,000       9         270,000        
๗.๒ แนวทางการพฒันา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล
และการบริหารการปกครอง  ตามระบบประชาธปิไตย 3         107,000        3         107,000        3         107,000     9         321,000        
๗.๓ แนวทางการพฒันา พฒันาบคุลากร ทั้งพนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ให้
มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม    ในการปฏบิติังาน

         2         500,000          2         500,000          2      500,000
6         1,500,000     

๗.๔  แนวทางการพฒันา พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหท้นัสมัย   เพื่อการ
บริหารงานและการบริการประชาชน 17        6,300,000      17       6,300,000     17       6,300,000   51       18,900,000    

รวม 25       6,997,000     25       6,997,000    25       6,997,000  75       20,991,000   

รวมทั้งสิ้น 139      109,929,700 137     95,891,700   128     90,469,700 404     296,291,100 

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ รวม ๓ ปี



แบบ  ผ.๐๓



แบบ  ผ.๐๓



แบบ  ผ.๐๓



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและ จัดโครงการประชาคม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนได้รับผลประโยชน์ ส านักปลัด
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ (20,000) ประชาคม ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ ทต.โนนสะอาด
แผนพัฒนาต าบลสามปี สว่นร่วมในการพัฒนา ประชาคมระดับต าบล  ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในสงัคมและชุมชน
๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและ จัดโครงการประชาคม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีแผนชุมชนที่ดี  และ ส านักปลัด

เพ่ือจัดท าแผนชุมชน องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ (20,000) โครงการ สามารถน าไปใช้เป็นแนว ทต.โนนสะอาด
สว่นร่วมในการพัฒนา ประชาคมระดับต าบล ทางในการจัดท าแผน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  พัฒนาต าบลต่อไป

๓ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือให้ประชาชนและ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้เสริมสร้างความสามัคคี ส านักปลัด
บุคลากร  ได้ตระหนักถึง (30,000) โครงการ ให้กับประชาชน ทต.โนนสะอาด
ความส าคัญของวันท้องถิ่น และท้องถิ่น
ไทย  และการพัฒนาท้องถิ่น

90,000 90,000 90,000

 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที ่   ๗    การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีดี่
๗.๑    แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง ๑.เพ่ือให้ประชาชน  ในเขตต าบลโนนสะอาด 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ใน เทศบาล
ประชาธิปไตย มีความรู้ในเร่ือง โครงการ เร่ืองประชาธิปไตย ส านักปลัด

ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทต.โนนสะอาด
๒.เพ่ือสร้างพฤติกรรม
ประชาชนให้มีวิถีชีวิตตาม
วัฒนธรรมันดีของไทย
ให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยตะวันตก

๒ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การด าเนินการ อุดหนุนงบประมาณ 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู้มา ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ส านักปลัด
การซื้อหรือการจ้างของ อปท. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ส าหรับการบริหารจัดการ (20,000) รับบริการของ ระดับอ าเภอ  มีการบริหาร ทต.โนนสะอาด
ระดับอ าเภอ ของอ าเภอชุมแพ ด้วยความเรียบร้อย บริสทุธิ์ ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูล จัดการที่ดีและ อบต.
  และโปร่งใส ให้กับ อบต.หนองเขียด ข่าวสารฯ มีประสทิธิผล หนองเขียด

๓ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ๑.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมี จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้น าชุมชนมีความรู้ความ ส านักปลัด
และเพ่ิมประสทิธิภาพผู้น าชุมชน ความรู้ความเข้าใจในการ และเพ่ิมประสทิธิภาพ ผู้เข้าร่วม เข้าใจในการวางแผน ทต.โนนสะอาด
ในการจัดท าแผนชุมชนและ วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้กับผู้น าชุมชน โครงการ และพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาต าบล ๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในเขตต าบลโนนสะอาด สามารถเป็นแกนน าส าคัญ

และเสริมสร้างกระบวน ในการพัฒนาชุมชนและ
การเรียนรู้และสร้างผู้น า การบริหารจัดการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง

#REF! #REF! #REF!

๗.๒   แนวทางการพัฒนา      การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังสง่เสริมและ จัดอบรมเพ่ือสง่เสริม 200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้เข้ารับการ บุคลาการในองค์กร ส านักปลัด
และจริยธรรมในการปฎิบัติ ยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม อบรมมีความรู้ เกิดจิตส านึกในการ ทต.โนนสะอาด
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก ความเข้าใจ ประพฤติตนตาม
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ มีคุณธรรม  พ้ืนฐานตามหลัก สภาเทศบาล  พนักงาน และมีจิตส านึก หลักธรรมของพระพุทธ
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของ ธรรมทางพระพุทธศาสนา ลูกจ้างของเทศบาลต าบล ในการน าคุณธรรม ศาสนา  มีศีลธรรม
เทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด  ทั้งภายในและ จริยธรรมมาใช้ คุณธรรมและจริยธรรม

ภายนอกสถานที่ ในการปฏบิัติงาน
๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ๑.เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ จัดโครงการอบรมและ 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้ารับการ ๑.การปฏบิัติงานมีประสทิธิ ส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับ ในการปฏบิัติงาน ศึกษาดูงานส าหรับ (250,000) อบรมและ ภาพมากขึ้น ทต.โนนสะอาด
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ๒.เพ่ือสง่เสริมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน ๒.สามารถน าความรู้และ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ความเข้าใจในการพัฒนา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ประสบการณ์ที่ได้จากการ
พนักงานจ้าง ตนเอง พนักงานจ้าง ศึกษาดูงานมาปรับใช้กับ

องค์กรได้มากย่ิงขึ้น

500,000 500,000 500,000

๗.๓    แนวทางการพัฒนา    พัฒนาบุคลากร   ทัง้พนกังานเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    และประชาชนในพ้ืนที ่   ให้มีความรู้   คุณธรรม    และจริยธรรมในการปฏบัิติงาน
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ส านักงาน เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง

กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
งานครัว เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ งานบ้านงานครัว เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๓ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง

กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เพ่ือให้หน่วยงานมีวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 500,000 500,000 500,000 จ านวนน้ ามัน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เพียงพอ ประเภทต่างๆ เชื้อเพลิงใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
และเหมาะสมในการ ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น  และเหมาะสม กองช่าง
ปฏบิัติงาน ทต.โนนสะอาด

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองช่าง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๗.๔    แนวทางการพัฒนา      พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทนัสมัย   เพ่ือการบริหารงาน   และการบริการประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซื้อรถตู้ส านักงาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักงานปลัด
และขนสง่ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ  - จัดซื้อรถกระเช้า เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองช่าง

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน     อเนกประสงค์ ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด
๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ งานการเกษตรฯ

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ การเกษตร เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ส านักงานปลัด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด

๘ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ กองช่าง
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๙ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ กองช่าง
หรือการแพทย์ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม
๑๐ ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จ่ายค่าไฟฟ้า  900,000 900,000 900,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักงานปลัด

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ค่าบริการโทรศัพท์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ค่าบริการสื่อสารและ ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

โทรคมนาคม  ค่าไปรษณีย์
๑๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - ชุดดับเพลิง 150,000 150,000 150,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ  - หมวกดับเพลิง เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน  - รองเท้าดับเพลิง ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

 - หัวฉดีดับเพลิง
 - สายดูดน้ า  และอ่ืนๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เผยแพร่ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ อาคารส านักงาน 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ งานป้องกันและบรรเทา เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน สาธารณภัย ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
และโทรสารภายในส านักงาน เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ และระบบโทรสาร เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ให้ใช้งานได้ดี ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
ของส านักงานเทศบาลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ของส านักงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๖ โครงการจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอ 50,000 50,000 50,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ประชาสมัพันธ์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม
๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
(ห้องประชุมสภาเทศบาล) เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ เพ่ือช่วยเหลอืประชาชน ช่วยเหลอืและบรรเทา 2,000,000    3,000,000    4,000,000    จ านวนประชาชนที่ ประชาชนที่ประสบภัย ส านักปลดั

ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลอื พิบัติได้รับการช่วยเหลอื
และสาธารณภัย ต่างๆ ภัยแลง้ วาตภัย อัคคีภัย ของประชาชนประสบภัย ด้านสาธารณภัย ได้ทันเหตุการณ์

หรือความเดือดร้อนในด้าน หรือสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลอื
อ่ืนๆ ที่เป็นสาธารณภัย ได้ทัน ในต าบลโนนสะอาด ได้ทันกับเหตุการณ์
กับความต้องการเบื้องต้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย    เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน

บญัชีประสานโครงการพฒันาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑.เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เด็กและเยาวชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ เด็กมีสภาวะทางสงัคม กองการศึกษา
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  โนนสะอาด (100,000) เยาวชน  ที่เข้าร่วม อย่างสมบูรณ์  และ ทต.โนนสะอาด
ความคิด  สติปัญญา กิจกรรม กล้าแสดงออก
๒.เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสร่วม
กจิกรรมและแสดงความสามารถ

๒ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน เด็กเล็กสามารถใช้สื่อ กองการศึกษา
วัสดุทางการศึกษา ให้กับเด็กเล็ก ต าบลโนนสะอาด (50,000) ที่ได้รับการสนับ ต่างๆ  ในการพัฒนา ทต.โนนสะอาด

จ านวน ๒ ศูนย์ สนุนสื่อการเรียน ทักษะเสริมสร้างสติ
 การสอน   ปัญญา

๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 จ านวนบุคลากร ครูผู้ดแูลเดก็และผู้ดแูลเดก็ กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา  ใหก้บัครูผู้ดแูลเดก็และผู้ดแูลเดก็ ในสงักัด ทต.โนนสะอาด (30,000) ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ ทต.โนนสะอาด

๔ โครงการอาหารกลางวันให้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร ค่าอาหารกลางวันให้กับ 1,004,000    1,004,000    1,004,000    จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
นักเรียน  สงักัด  สพฐ.ในเขต กลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ โรงเรียนที่สงักัด สพฐ.อยู่ (1,156,000) นักเรียนที่ได้รับ ร่างกายที่แข็งแรง ทต.โนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด เหมาะสมต่อร่างกาย ในเขตต าบลโนนสะอาด อาหารกลางวัน สมบูรณ์

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จงัหวัดขอนแก่น

   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

๑.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัการศึกษาทีม่ีคุณภาพในทกุระดับ ทัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดอาหารกลางวันให้กับ 604,800 604,800 604,800 จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ นักเรียนศูนย์พัฒนา (957,600) นักเรียนที่ได้รับ ร่างกายที่แข็งแรง ทต.โนนสะอาด
สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด เหมาะสมต่อร่างกาย เด็กเล็ก  ๒  ศูนย์ อาหารกลางวัน สมบูรณ์

๖ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม) 481,000       481,000       481,000       จ านวนของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
สงักัด   สพฐ.ในเขต เสริม(นม)ที่มีคุณค่าและปริมาณ ให้กับนักเรียนสงักัด สพฐ (861,140) ที่ไดรั้บอาหารเสริม ร่างกายที่แข็งแรง ทต.โนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด เพียงพอต่อร่างกาย ในเขตต าบลโนนสะอาด (นม)โรงเรียน สมบูรณ์

๗ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม) 223,000       223,000       223,000       จ านวนของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริม(นม)ที่มีคุณค่าและปริมาณ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา (311,640) ที่ไดรั้บอาหารเสริม ร่างกายที่แข็งแรง ทต.โนนสะอาด
สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด เพียงพอต่อร่างกาย เด็กเล็ก  ๒  ศูนย์ (นม)โรงเรียน สมบูรณ์

๘ โครงการอาหารเสริม(นม) และ เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม) 107,400       107,400       107,400       จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
อาหารกลางวันให้กับ เสริม(นม)  และอาหารกลางวัน และอาหารกลางวันให้กับ (189,000) นักเรียนที่ได้รับ ร่างกายที่แข็งแรง ทต.โนนสะอาด
ศูนย์เด็กร.๘พัน๒ ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอ นักเรียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อาหารเสริม (นม) สมบูรณ์

ต่อร่างกาย ค่าย  ร.๘  พัน  ๒ อาหารกลางวัน
๙ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือสง่เสริมให้นักเรียน จัดอบรมให้กับนักเรียน 30,000         30,000         30,000         จ านวนของ นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่มีการศึกษาที่ดี ในเขตเทศบาลต าบล (30,000) นักเรียนที่เข้าร่วม สามารถน าไปประยุกต์ ทต.โนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด มีความรู้รอบตัว โนนสะอาด การอบรม ใช้กับการเรียนได้

๑๐ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ๑.เพ่ือให้ใช้เวลาว่างให้เกิด นักเรียนนักศึกษาในเขต 50,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน นักเรียน/นักศกึษาสามารถ กองการศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน ประโยชน์ เทศบาลต าบลโนนสะอาด (40,000) นักศึกษาที่ได้รับ ใชเ้วลาว่างใหม้ปีระโยชน์ ทต.โนนสะอาด

๒.เพ่ือชว่ยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงปิดภาคเรียน การจ้าง ต่อตนเองและครอบครัว
๓.เพ่ือลดปัญหาการมั่วสมุ
ในช่วงปิดเทอม

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการสายสมัพันธ์ ๑.เพ่ือให้นักเรียน  ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน ๑.มีการศึกษาต่อในระดับ กองการศึกษา
วันรับวุฒิบัตร  (บัณฑิตน้อย) มีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการ  ๒ ศูนย์ จ านวน ๑ คร้ัง (20,000) ที่ส าเร็จการศึกษา ที่สงูขึ้นไปเร่ือยๆ ทต.โนนสะอาด

ศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการ ๒.ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น เห็นความส าคัญของศูนย์
๒.เพ่ือนักเรียนและผู้ปกครอง พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
ให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ศูนย์เด็กต่อไป

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้บริเวณรอบศูนย์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ 100,000 80,000 80,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กมีภูมิทัศน์ กองการศึกษา
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่ดี เสริมสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (80,000) เด็กเล็กทั้ง๒ ศูนย์ ที่สวยงาม  เด็กนักเรียนมี ทต.โนนสะอาด

การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กเล็ก  ทั้ง ๒ ศูนย์ มีภูมิทัศน์ที่ดี การเรียนรู้ที่ดี
๑๓ โครงการค่ายยกระดับผลสมัฤทธิ์ เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ นักเรียนประถมปีที่ ๕-๖ 30,000 30,000 30,000 การศึกษาได้รับ นักเรียนมีความรู้ในการ กองการศึกษา

ทางการเรียน(o-net) ทางการศึกษาของนักเรียน ของร.ร.ในเขตพ้ืนที่ต าบล (30,000) การพัฒนาไปใน ท าข้อสอบ o-net ได้ดีขึ้น ทต.โนนสะอาด
ชั้นปีที่ ๕-๖ แนวทางที่ดี

๑๔ โครงการสง่เสริมจริยธรรมฯ เพ่ือพัฒนาและสง่เสริม จัดอบรมจริยธรรมฯ  45,000         45,000         45,000         จ านวนนักเรียน นักเรียนและเยาวชน กองการศึกษา
การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ให้กับนักเรียน   และ (45,000) และเยาวชน ในเขตต าบลโนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตต าบลโนนสะอาด เยาวชนในเขตต าบล ที่เข้าร่วมโครงการ มีจริยธรรมที่ดีงาม

มีจริยธรรมอันดีงาม โนนสะอาด 
๑๕ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา เพ่ือสง่เสริมและดูแลสถาบัน จัดต้ังศนูย์พัฒนาครอบครัว 10,000         10,000         10,000         จ านวนครอบครัว สังคมครอบครัวมคีณุภาพ กองการศึกษา

ครอบครัวต าบลโนนสะอาด ครอบครัวในต าบลโนนสะอาด ในต าบลโนนสะอาด (10,000) ที่เข้าร่วมโครงการ เดก็เติบโตอย่างมคีณุภาพ ทต.โนนสะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี จัดอบรมพัฒนาเด็กและ 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ ความพร้อมในการเข้าสู่ เยาวชนในเขตต าบล (40,000) เยาวชน  ที่เข้าร่วม มีความพร้อมเข้าสู่ ทต.โนนสะอาด
ประชาคมอาเซยีน ประชาคมอาเซยีน โนนสะอาด โครงการ ประชาคมอาเซยีน

๑๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา
ความพร้อมในการอยู่ร่วม ชีวิตเด็กให้กับเด็กในเขต (40,000) มีคุณภาพชีวิต ความพร้อมกับการ ทต.โนนสะอาด
กับผู้อ่ืนในสงัคม ต าบลโนนสะอาด ที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันในสงัคม

๑๘ โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือให้มีความพร้อมในการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียนการสอน บ้านโนนสะอาด รับความสะดวก มีความพร้อมในการเรียน ทต.โนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด ในการเรียน การสอน

๑๙ โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือสร้างความปลอดภัย ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000       -               -               เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา บ้านโนนสะอาด ได้รับความ รู้สกึมั่นใจในความปลอด ทต.โนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด เด็กเล็ก  (ตามแบบเทศบาล) ปลอดภัย ภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

๒๐ โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือสร้างความปลอดภัย ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000       -               -               เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา วัดบูรพาภิรมย์ ได้รับความ รู้สกึมั่นใจในความปลอด ทต.โนนสะอาด
วัดบูรพาภิรมย์ เด็กเล็ก  (ตามแบบเทศบาล) ปลอดภัย ภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

๒๑ โครงการจัดท าแปลงสาธิต ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 20,000         -               -               เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา
ทางการเกษตรหน้าโรงเรียนบ้าน เกษตรในโรงเรียน โนนบุรุษ เพ่ือจัดท าแปลง มีความรู้ทางการ และเกิดการเรียนรู้ทาง ทต.โนนสะอาด
โนนบุรุษ  หมู่ที่  ๑ ๒.เพ่ิมแหล่งเรียนรู้การเกษตร สาธิตทางการเกษตร เกษตรเพ่ิมขึ้น การเกษตรย่ิงขี้น

#REF! #REF! #REF!

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมธรรม ๑.สร้างความสมัพันธ์อันดี จัดอบรมธรรมะ 20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้เข้า ประชาชนมคีวามสัมพันธ์ กองการศึกษา
ในวันเข้าพรรษา ของประชาชนในต าบล ในวันเข้าพรรษาให้กับ (20,000) ร่วมโครงการ อันดีต่อกัน  ประพฤติ ทต.โนนสะอาด

๒.อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี ประชาชนในต าบล  ปฎิบัติตนดีมีศีลธรรม
๓.ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม โนนสะอาด

๒ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประชาชน หมู่ที่ ๗,๘ 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ของไทย กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น(ตรุษไทย) และการละเล่นของท้องถิ่น (50,000) ประเพณีได้รับ คงอยู่สบืไป ทต.โนนสะอาด
ของไทยคอนสาร การเผยแพร่

อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชน

๓ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรม ๑.การจัดขบวนแห่ 20,000         20,000         20,000         ประเพณีมีการ ๑.ประชาชนเกิดจิตส านึก ที่ท าการปกครอง

เทศกาลงานไหมนานาชาติ พ้ืนบ้าน ขนบธรรมเนียม ๒.การประกวดนางสาว (15,000) อนุรักษ์และ และตระหนักถึงความรัก อ าเภอชุมแพ
ประเพณีผูกเสี่ยว  และงานกาชาด ประเพณี ตลอดจนการละเล่น ขอนแก่น ฟ้ืนฟูมากขึ้น บ้านเกิด   ลานอนุรักษ์
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๙ พ้ืนบ้านของภาคอีสาน ๓.สนับสนุนการจัด ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐) ๒.เพ่ือการสง่เสริมอาชีพ และ ประเพณีผูกเสี่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี

เพ่ิมพูนรายได้แก่ราษฎร ๔.สนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนการละเล่น
๓.เพ่ือสง่เสริมให้มีการเพ่ิม พาแลง พ้ืนบ้านของภาคอีสาน
ผลผลิตจากไหม และพัฒนา ๕.สนับสนุนการประกวด ๒.ส่งเสริมผลติภัณฑ์และ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม พานบายศรี สนิค้าท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

งบประมาณและทีผ่่านมา
๑.๒  แนวทางการพัฒนา   อนรุักษ์   สืบสาน   ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและค่านยิมทีดี่งามสู่คนรุ่นต่อไป

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖.สนับสนุนการประกวด ๓.ประชาชนเกิดรายได้
 หนูน้อยกาชาด จากการขายผลิตภัณฑ์

๗.สนับสนุนการจัด ๔.สง่เสริมการท่องเที่ยว
นิทรรศการ  ผลิตภัณฑ์
พ้ืนเมือง และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ

๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000         20,000         20,000         ผู้บริหาร  สท. ประชาชนเกิดความ สนง.ปลัด
สมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ สมเด็จพระนางเจ้า พนักงาน  ลูกจ้าง จงรักภักดีต่อสมเด็จ ทต.โนนสะอาด
พระบรมราชินีนาถ  12  สงิหาฯ พระบรมราขินีนาถ  เนือ่งใน บรมราชินีนาถ และประชาชน พระนางเจ้า

วโรกาสที่ทรงมพีระชนมพรรษา เข้าร่วมกิจกรรม พระบรมราชินีนาถ
ครบ ๘๕  พรรษา  และเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที  
แสดงความจงรักภักดี

๕ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ 20,000         20,000         20,000         ผู้บริหาร  สท. ประชาชนเกิดความ สนง.ปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้า พนักงาน  ลูกจ้าง จงรักภักดีต่อพระบาท ทต.โนนสะอาด
5 ธันวาฯ เนือ่งในวโรกาสพระราชพิธี อยู่หัวฯ และประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เข้าร่วมกิจกรรม
ครบ  ๙๐  พรรษา  และเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที  
แสดงความจงรักภักดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาล จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของ 20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้เข้า การจัดงานรัฐพิธีของทต. สนง.ปลัด
ต าบลโนนสะอาดได้เข้าร่วมพิธี เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร่วมโครงการ โนนสะอาดเป็นไปด้วย ทต.โนนสะอาด
และเล็งเห็นความส าคัญของ  ความเรียบร้อย
งานรัฐพิธีต่างๆ

๗ โครงการสบืสานประเพณี เพ่ือเป็นการสบืสาน จัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้เข้าร่วมใน กองการศึกษา
สงกรานต์  วันผู้สงูอายุและ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในต าบลโนนสะอาด (130,000) ร่วมโครงการ การอนุรักษ์สบืสาน ทต.โนนสะอาด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมชมุชน

๘ โครงการสบืสานประเพณี เพ่ือเป็นการสบืสาน จัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้เข้าร่วมใน กองการศึกษา
งานลอยกระทง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในต าบลโนนสะอาด (300,000) ร่วมโครงการ การอนุรักษ์สบืสาน ทต.โนนสะอาด

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมชมุชน

งานลอยกระทงให้คงอยู่สบืไป
๙ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย 50,000 50,000 50,000 สภาวัฒนธรรมฯ วัฒนธรรมพ้ืนบ้านคงอยู่ กองการศึกษา

สายใยชุมชน และการละเล่นของท้องถิ่น สายใยชุมชน (50,000) มีการบริหาร สบืไป ทต.โนนสะอาด
ให้คงอยู่สบืไป จัดการงานที่ดีขึ้น

๑๐ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนชาวอ าเภอชมุแพ 7,500           7,500           7,500           ความส าเร็จของ ๑.ประชาชนชาวอ าเภอ ที่ท าการปกครอง
พระราชพิธี   งานรัฐพิธี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ๑๒  ต าบล  ๑๓๕ หมู่บ้าน (7,000) การจัดงานรัฐพิธี ชุมแพ  เกิดความรักชาติ อ าเภอชุมแพ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ  ๓๕ ชุมชน ศาสนาและพระมหากษัตริย์

อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๒.ประชาชนเกิดความ
๒.เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง ภาคภูมิใจที่ได้มีสว่นร่วม
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ในการจัดงานเฉลิมพระ
พระมหากษัตริย์  และพระบรม เกียรติฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

วงศ์ทุกพระองค์ ๓.ประชาชนเกิดความรู้รัก
๓.เพ่ือให้ประชาชนเกิดส านึก สามัคคีและการมีสว่นร่วม
ร่วมกันในการสร้างความจงรัก ๔.หน่วยงานภาครัฐ 
ภักดี  สร้างความสามัคคีและ ท้องถิ่น  เอกชน และ
การมีสว่นร่วม ประชาชน เกิดความร่วม
๔.เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสริิ มือร่วมใจ เกิดความเข้าใจ
มงคลให้แก่ชาวชุมแพ อันดีในทุกภาคสว่น
๕.เพ่ืออนุรักษ์สบืสานประเพณี ๕.เกิดความเป็นสริิมงคล
และวัฒนธรรมที่ดีงาม แก่ประชาชน

๖.เกิดความรักในท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามและสบืสาน
วัฒนธรรมต่อไป

๑๑ โครงการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านและ ผู้น าชุมชน/ตัวแทนเด็ก 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ศิลปะพ้ืนบ้านและ กองการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และเยาวชนจ านวน ๕๐ คน (35,000) โครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทต.โนนสะอาด

สบืไป คงอยู่สบืต่อไป
๑๒ อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาด ๑.เพ่ือสบืสานประเพณีและ พ่ีน้องชาวชุมแพ   และ 60,000         60,000         60,000         ๑.ได้ร่วมอนุรักษ์ ๑.เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบ ที่ท าการปกครอง

ประจ าปี  รวมของดีเมืองชุมแพ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พ้ืนที่ใกล้เคียง (80,000) วัฒนธรรมที่ดีงาม ธรรมเนียมประเพณีอันดี อ าเภอชุมแพ
ประจ าปี   ๒๕๖๐  ทั้งในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ๒.ประชาชนได้ งาม  ตลอดจนภูมิปัญญา
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น และองค์กรปกครองสว่นท้อง  จ าหน่ายสนิค้า ท้องถิ่นให้คงอยุ่สบืไป

ถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่ ของตนเอง ๒.ประชาชนมีรายได้จาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๒.เพ่ือสร้างพลังความรู้รัก การน าสนิค้ามาจ าหน่าย
สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในงาน
ในชุมชน ๓.สง่เสริมการจ าหน่าย
๓.เพ่ือประชาสมัพันธ์การท่อง สนิค้าตามนโยบาย
เที่ยว ใหเ้ป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์

๔.เพ่ือประชาสมัพันธ์สนิค้า ๔.เพ่ือประชาสมัพันธ์
พ้ืนเมืองของท้องถิ่นให้เป็นที่ สินคา้และแหลง่ท่องเที่ยว

รู้จักของประชาชนทั่วไป ในเขตอ าเภอชุมแพให้
๕.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ในชุมชน
๖.เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

๑๓ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ๑.เพ่ืออนุรักษ์งานบุญบั้งไฟ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 30,000         30,000         30,000         ๑.จ านวนบั้งไฟ ประเพณีเก่าแก่ของไทย กองการศึกษา
ให้คงอยู่สบืไป (30,000) ที่เข้าร่วม คงอยู่สบืไป ทต.โนนสะอาด
๒.เพ่ือสร้างความสมัพันธ์อันดี ๒.ความสนใจ
ความรักสามัคคีของคน ของประชาชน
ในท้องถิ่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการพุทธาภิเษกและ ๑.เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมทาง ๑.ประชาชนทั่วไป 30,000         30,000         30,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีเก่าแก่ของไทย กองการศึกษา
ปฏบิัติธรรมประจ าปี พุทธศาสนา ๒.เยาวชนโดยทั่วไป (30,000) โครงการ คงอยู่สบืไป ทต.โนนสะอาด

๒.เพ่ือให้ประชาชนให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมปฎิบัติ
ธรรมเพ่ิมขึ้น

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ๑.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ๑.ประชาชนทั่วไป 20,000         10,000         10,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  เด็ก  และ กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้อง ๒.เยาวชนในเขตเทศบาล (10,000) โครงการ เยาวชน  ได้รับคามรู้ด้าน ทต.โนนสะอาด
แก่ประชาชนและเยาวชน ๒.เพ่ือสง่เสริมการด าเนินการ ต าบลโนนสะอาด โดยจัดท าสถิติ วัฒนธรรม  ประเพณี 

ประเพณีที่ถูกต้องและประหยัด รายชื่อผู้เข้าร่วม ของท้องถิ่น
๓.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ กิจกรรม
เข้าใจและสบืทอดประเพณี
ที่ถูกต้องให้คงอยู่สบืไป

802,500       792,500       792,500       

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดการด้านสาธารณสขุ เพ่ือจัดการด้านสาธารณสขุ จัดซื้อทรายอะเบท  120,000 120,000 120,000 โรคติดต่อและ โรคติดต่อ/โรคระบาด สนง.ปลัด
การป้องกันและควบคุมโรค ด้านการป้องกันและควบคุมโรค น้ ายาเพ่ือฉดีพ่นก าจัดยุงลาย (120,000) พาหะน าโรค ถูกระงับการแพร่หรือ ทต.โนนสะอาด

จัดซื้อน้ ามนัเติมเคร่ืองพ่นฯ ต่างๆ  ลดลงและ ก าจัดให้หมดไป รพ.สต.
และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับ หมดไป โนนสะอาด
ป้องกันและควบคุมโรคฯ

๒ อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนา 60,000         60,000         60,000         งานด้านสาธารณ งานสาธารณสขุต าบล สนง.ปลัด
สาธารณสขุมูลฐานในเขต การสาธารณสขุ  ในท้องถิ่น งานด้านสาธารณสขุฯ (60,000) สขุมีการบริหาร มีการบริหารจัดการที่ดี ทต.โนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด ให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น จัดการที่ดีขึ้น มีประสทิธิภาพ

๓ โครงการศึกษาดูงาน ๑.เพ่ือพัฒนางานสาธารณสขุ จัดอบรมศกึษาดงูานส าหรับ 550,000       600,000       700,000       จ านวนผู้เข้าร่วม อสม.ไดรั้บการพัฒนาศกัย สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสขุ ๒.อสม.มีความรู้ ความสามารถ อสม./สมาชกิสภาทต../ผู้น า (550,000) อบรมมีความรู้  ภาพของตนเองทั้งในดา้น ทต.โนนสะอาด

๓.สามารถน าไปสู่การปฏบิัติ ชมุชน/บุคลากรทต./รพ.สต. และทักษะ วิชาการและการปฏบิัติ รพ.สต.
และแก้ไขปัญหาชุมชนได้ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ๒๐๐ คน เพ่ิมขึ้น เพ่ือยกระดบัการใหบ้ริการ โนนสะอาด

ประชาชนในท้องถิ่นไดด้ี

๔ โครงการสบทบเงินหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนหลักประกัน 135,000       135,000       135,000       สมทบกองทุน เสริมสร้างสขุภาพและ สนง.ปลัด
สขุภาพระดับท้องถิ่น ในการบริหารหรือพัฒนา สขุภาพ  เพ่ือสนับสนุน (100,000) สปสช. ป้องกันโรคและ ทต.โนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด กอองทุนหลักประกันสขุภาพ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สร้างแผนสขุภาพชุมชน สปสช.

ในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ หรือพัฒนากองทุน ที่มีประสทิธิภาพ
๕ โครงการสง่เสริมสขุภาพจิต เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต 20,000         -               -               จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมสีุขภาพจิตที่ดี สนง.ปลัด

มีสขุภาพจิตที่ดี ให้กับประชาชนในต าบล (20,000) โครงการ ทต.โนนสะอาด

งบประมาณและทีผ่่านมา
         ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๑.๓   แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัการด้านสาธารณสุข   การป้องกันและควบคุมโรค   การรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจติใจ

โครงการ วัตถุประสงค์ที่

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือเป็นการสง่เสริมสนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 300,000 350,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  ประชาชน  บุคลากร  และ สนง.ปลัด
สมัพันธ์ต้านยาเสพติด  คร้ังที่ ๑๐ การออกก าลังกายและสร้าง ๑.ประชาชนในต าบล (300,000) โครงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการ ทต.โนนสะอาด

ความสามัคคี  สร้างสขุภาพที่ดี ๒.บุคลากรในเทศบาล มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง สปสช.
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓.ร่วมกับสว่นราชการ และมคีวามสามคัคี

ส าหรับ      อ่ืนๆ สร้างแรงจูงใจใหรั้กการ

๑.  ประชาชนในต าบล/ เลน่กฬีาและออกก าลงักาย

ผู้น าชุมชน เพ่ิมขึ้น

๒.บุคลากรใน ทต.โนนสะอาด/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
๓.สว่นราชการอ่ืนในเขตพ้ืนที่

๒ โครงการสง่เสริมการออก ๑.เพ่ือเยาวชนและประชาชน .-    อบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 ๑.จ านวนอุปกรณ์ เยาวชนและประชาชนใน กองการศึกษา
ก าลังกายให้กับประชาชน ในหมู่บ้านมีสขุภาพแข็งแรง การเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ง กีฬาครบ ต าบลโนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

และมีความสามัคคี  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ทุกประเภท มีสขุภาพแข็งแรง  และ
๒.เพ่ือสง่เสริมการเล่นกีฬาและ ไว้ส าหรับบริการ เพียงพอต่อการ มีความสามัคคี
การออกก าลังกายให้กับ ประชาชนในต าบล ใช้ออกก าลังกาย
ประชาชนทุกระดับ โนนสะอาด ๒.  ประชาชน
๓.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด มีความสนใจ
ของยาเสพติด การเล่นกีฬาและ

ออกก าลังกาย
เพ่ิมขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๑.๔  แนวทางการพัฒนา    พัฒนา  ส่งเสริม และสนบัสนนุการกีฬาเพ่ือสร้างนสิัยรักการกีฬา   กติกาสังคม   และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑
#REF! #REF! #REF!

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน (คสล.) -             4,000,000    -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างประตูน้ า เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างประตูน้ า -             400,000       -             จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
กุดยายใต้  กุดตาผาน อย่างเพียงพอ กุดยายใต้  กุดตาผาน มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย    เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

บญัชีประสานโครงการพฒันาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา 500,000       500,000         500,000       ปริมาณน้้ามีเพียงพอ มีน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ๑.อบจ. ขอนแก่น
 ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ เกษตร น้้าล้าน้้าเชิญ  หมู่ที่  ๑ (300,000) ส้าหรับการเกษตร ๒.หน่วยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง
๒ โครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกคูคลองหนองผือ 200,000       200,000         200,000       จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ ๑.อบจ. ขอนแก่น

หนองผือ  หมู่ที่ ๑ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  ๑ (200,000) มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตร ๒.หน่วยงานอ่ืน
อย่างเพียงพอ ที่เกี่ยวข้อง

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               100,000         -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง 
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๑ ใช้ในการเกษตร เกษตรจากบริเวณป่าช้า สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  ๑ การไฟฟ้าชุมแพ
ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่ ๔

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -                 100,000       จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง 
สู่แหล่งเกษตรจากนานายแก้ว ใช้ในการเกษตร เกษตร ระยะทาง  ๘๐๐ ม. สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
ถึงกุดเอ่ียนจ่อย  หมู่ที่ ๑ การไฟฟ้าชุมแพ

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า  จากบ้าน 100,000       -                 -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง 
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๒ ใช้ในการเกษตร นายบุญสงค์  รีชมรัตน์  ถึง สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
จากบ้านนายบุญสงค ์รีชมรัตน์ นานายเสถียร  บุระกรณ์ การไฟฟ้าชุมแพ
ถงึนานายเสถยีร  บุระกรณ์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสายจาก -               1,000,000      -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน กองช่าง 
เกษตร   หมู่ที่  ๓ ใช้ในการเกษตร บึงหนองบัว-ที่นานายแป (1,000,000) สว่างที่ติดต้ัง การเกษตร ทต.โนนสะอาด
บึงหนองบัวถึงที่นานายแป สมิมา ระยะทาง ๒ กม. การไฟฟ้าชุมแพ

๗ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหินคลุก 600,000       -                 -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
ลงหินคลุก หมู่ ๓(ล้าห้วยชัน) อย่างสะดวกและปลอดภัย จากปากอ่างหนองบัว ถึง ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
จากปากอ่างหนองบัว  ถึง นานายแปร  สิมมา(ตะวันตก) ที่มีการคมนาคม สญัจรไปมา
นานายแปร สิมมา (ฝ่ังตะวันตก) นานายทัย ต่อศักดิ์(ตะวันออก) สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
นานายทัย ต่อศักดิ(์ฝ่ังตะวันออก) ลงหินคลุกทั้งสองฝ่ัง มากขึ้น
ทั้งสองฝ่ัง  ระยะทางฝ่ังละ  ระยะทางฝ่ังละ  ๓  กม. 
๓  กม.  กว้างฝ่ังละ  ๓ เมตร  กว้างฝ่ังละ  ๓ เมตร

๘ โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน ก่อสร้างหรือซอ่มแซม 1,000,000    -                 -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนมีสะพาน กองช่าง
ซอ่มแซม สะพานไม้ ใช้ในการข้ามล้าน้้าเชิญ สะพานไม้  หมู่ที่  ๔ (400,000) ครัวเรือนประชาชน ที่แข็งแรงทนทาน ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่ ๔ ได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ใช้ส้าหรับข้ามล้าน้้าเชิญ อบจ.

สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

๙ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนสายน้้าพุ- -               192,000         -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๔ ไว้ใช้ประโยชน์ ห้วยทรายขาว  ระยะทาง (192,000) ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว  และ ทต.โนนสะอาด
สายน้้าพุ ถึง ห้วยทรายขาว ในการท้าการเกษตร  ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง๔ เมตร ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการสญัจร

สะดวก รวดเร็ว ไปมา
ปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างประตูน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูน้้า -               500,000         -               ปริมาณน้้ามีเพียงพอ มีน้้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง
บล็อกคอนเวิร์ส   กุดยายใต้ เกษตร บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้ (300,000) ส้าหรับการเกษตร ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่ ๔ อบจ.

๑๑ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาย -               1,000,000      -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
เกษตร  หมู่ที่ ๕ ใช้ในการเกษตร ล้าน้้าเชิญ จากโรงสบูน้้า (1,000,000) สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
สายล้าน้้าเชิญ  จากโรงสบูน้้า ถึงบ้านนางจารุณี อบจ.
ถึงบ้านนางจารุณี  ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร 

๑๒ โครงการขุดลอกบึง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกบึงหนองผือ -               -                 200,000       จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
หนองผือ   หมู่ที่ ๖ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  ๖ (200,000) มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

อบจ.
๑๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ถนนมะลิวัลย์- 100,000       -                 -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร ส้าหรับใช้คมนาคม ได้อย่าง เชื่อมบึงห้วยแย้ (100,000) ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว  และ ทต.โนนสะอาด
จากถนนมะลิวัลย์  ถึง สะดวก  ปลอดภัย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการสญัจร
เชื่อมบึงห้วยแย้ สะดวก รวดเร็ว ไปมา
หมู่ที่ ๖ ปลอดภัยมากขึ้น

๑๔ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000         -               จ้านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
เกษตรคุ้มโนนทอง  หมู่ที่  ๖ และทรัพย์สนิในเวลากลางคืน สู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด

คุ้มโนนทอง  หมู่ที่  ๖ ทรัพย์สนิมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000         -               จ้านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
เกษตร  บ้านสนามบิน และทรัพย์สนิในเวลากลางคืน สู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
สายจากบ้านนายทะ  ไกรเวียง ระยะทางประมาณ  ๔๐๐  ม. ทรัพย์สนิมากขึ้น
ถึงบ้านนายหนูเกณฑ์
หมู่ที่  ๗

๑๖ โครงการซอ่มแซมคลองน้้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ซอ่มแซมคลองน้้า -               -                 200,000       จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
จากบ้านนางระเบียบ  ในการเกษตรอย่างเพียงพอ จากบ้านนางระเบียบ มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
ถึงแม่น้้าเชิญ   หมู่ที่  ๗ ถึงแม่น้้าเชิญ  หมู่ที่  ๗ อย่างเพียงพอ อบจ.

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน -               200,000         -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร ส้าหรับใช้คมนาคม ได้อย่าง จากบึงห้วยแย้  ถึง ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว  และ ทต.โนนสะอาด
จากบึงห้วยแย้  ถึง สะดวก  ปลอดภัย นานางสาวขนิษฐา ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการสญัจร
นานางสาวขนิษฐา  หมู่ที่  ๘ สะดวก รวดเร็ว ไปมา

ปลอดภัยมากขึ้น
๑๘ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม .-  เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน จากไร่กาแฟรีสอร์ทถึง -               -                 300,000       ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร ถาวรใช้ได้อย่างสะดวก สะพานฝายน้้าล้น ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
จากไร่กาแฟรีสอร์ท  ถึง และปลอดภัย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  ที่มีการคมนาคม สญัจรไปมา
สะพานฝายน้้าล้น  หมู่ที่ ๙ สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการที่ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ทุกหมู่บ้าน 500,000       500,000         500,000       ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนเพ่ือการเกษตร ส้าหรับใช้คมนาคม ขนสง่ ในต้าบลโนนสะอาด (500,000) ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว  และ ทต.โนนสะอาด

ได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการสญัจร
สะดวก รวดเร็ว ไปมา
ปลอดภัยมากขึ้น

๒๐ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ทุกหมู่บ้าน 500,000       500,000         500,000       จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
เกษตรในต้าบลโนนสะอาด ใช้ในการเกษตร ในต้าบลโนนสะอาด (500,000) สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด

๒๑ โครงการเพ่ิมป้ายจราจรใน ๑.รักษาระเบียบการจราจร ติดต้ังป้ายบอกทาง  และ 100,000       100,000         100,000       จ้านวนป้ายบอกทาง ๑.ประชาชนสญัจรไปมา กองช่าง
เขตชุมชน  ตามถนนสาย บนท้องถนน  ลดอุบัติเหตุ ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต ที่ชัดเจนและถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว  และ ทต.โนนสะอาด
ขก ๒๑๐๕  แยกทางหลวง ๒.ช่วยให้การเดินทางราบร่ืน เทศบาลต้าบลโนนสะอาด ปลอดภัย
หมายเลข ๑๒ บ้านเหมือดแอ่ สะดวก  ปลอดภัย และรวดเร็ว ตามทางแยก  ทางโดยรอบ ๒.ประชาชนในพ้ืนที่มี
ถึงบ้านแสนสขุ  ตลอดจน ๓.สามารถบอกต้าแหน่ง ที่อยู่ หมู่บ้าน  ในต้าบล วินัยการจราจรที่ดี
ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต ได้อย่างชัดเจน โนนสะอาด  ๓.ประชาชนที่สญัจร
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด ไปมารู้เสน้ทางอย่างดี

3,100,000.00      4,292,000.00        1,700,000.00      

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เพ่ือช่วยเหลือคนชรา ผู้สงูอายุ  คนพิการ  และ 7,000,000    7,000,000      7,000,000    จ้านวนผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุ  คนพิการ  และ ส้านักปลัด
คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ/เอดส์ ผู้ป่วยเอดส ์ ในต้าบล (7,000,000) คนพิการ  และ ผู้ป่วยเอดส ์ ได้รับเงิน ทต.โนนสะอาด

ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โนนสะอาดที่ได้รับการ ผู้ป่วยเอดสท์ี่ได้รับ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ ขึ้นทะเบียน เบี้ยยังชีพ
กับชุมชน

๒ โครงการป้องกันและแก้ไข ๑.เพ่ือช่วยเหลือในด้าน ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละ 40,000         40,000           40,000         จ้านวนผู้ป่วยเอดส์ ๑.ประชาชนมีความรู้ ศูนย์เฉลิม
ปัญหาเอดสข์องศูนย์เฉลิม ค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อใน ผู้ติดเชื้อ  H.I.V  ในพ้ืนที่ (20,000) ที่ได้รับการช่วยเหลือ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระเกียรติเพ่ือ
พระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ ด้านการรักษาพยาบาล อ้าเภอชุมแพ และมีความเป็นอยู่ ปัญหาเอดสม์ากย่ิงขึ้น ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติด ๒.เพ่ือช่วยเหลือด้านทุนใน ที่ดีขึ้น และสามารถป้องกัน โรคเอดสแ์ละ
เชื้อ H.I.V อ้าเภอชุมแพ การประกอบอาชีพ ให้ผู้ป่วย ตนเองได้อย่างถูกวิธี ผู้ติดเชื้อ H.I.V
  จ.ขอนแก่น  ประจ้าปี โรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ H.I.V ๒.ผู้ป่วยโรคเอดส ์ และ อ้าเภอชุมแพ
งบประมาณ  ๒๕๖๐ มารายได้จุนเจือครอบครัว ครอบครัวได้รับการ

เพ่ือลดปัญหาสงัคม ช่วยเหลือ  ท้าให้มีก้าลัง
๓.เพ่ือเป็นทุนการศึกษา ใจในการอยู่รวมกันใน
ส้าหรับบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ สงัคมได้อย่างมีความสขุ
และผู้ติดเชื้อ H.I.V ลดปัญหาสงัคม
๔.เพ่ือจัดท้าสื่อ  เอกสาร ๓.สถานการณ์ของ
ประชาสมัพันธ์  ฯลฯ  เพ่ือ โรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน H.I.V  ในพ้ืนที่อ้าเภอ
การป้องกันแก้ไข และวิธี ชุมแพลดลง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่

๒.๒   แนวทางการพัฒนา    สงเคราะห์ให้กับคนชรา  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

ปฏบิัติตนส้าหรับผู้ติดเชื้อฯ
สมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลรอบข้าง

๓ โครงการวันผู้สงูอายุของ ๑.เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รวมกลุ่ม จัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุ 120,000       120,000         120,000       จ้านวนผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุได้ท้ากิจกรรม ส้านักปลัด
ทต.โนนสะอาด ท้ากิจกรรมร่วมกัน ส้าหรับผู้สงูอายุที่มีอายุ (120,000) ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกัน  ได้ช่วยเหลือ ทต.โนนสะอาด

๒. เพ่ือแสดงความกตัญญู ต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งกันและกัน รพ.สต.
ต่อผู้สงูอายุ ท้าให้ผู้สงูอายุมีความสขุ

สขุภาพร่างกายแข็งแรง
๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรม ๑.เพ่ือให้การสงเคราะห์ด้าน นักเรียน  นักศึกษา 10,000         10,000           10,000         จ้านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้บริจาคโลหิตได้รับ ที่ท้าการปกครอง

การบริจาคโลหิต   ดวงตา อาหาร  เคร่ืองดื่ม ฯลฯ ข้าราชการ  (10,000) โครงการ การบ้ารุงร่างกายหลัง อ้าเภอชุมแพ
และอวัยวะ และอ้านวยความสะดวกด้าน พนักงานสว่นท้องถิ่น การบริจาคโลหิต
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สถานที่แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการ องค์กรเอกชน  และ ๒.ผู้บริจาคโลหิตและ
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น บริจาคโลหติ  ดวงตา และอวัยวะ ประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน

๒.เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ผู้ ชุมแพ  และอ้าเภอใกล้เคียง ได้รับการดูแลบ้ารุง
ร่วมบริจาคโลหิต  โดยการ ขวัญและก้าลังใจ  
สนับสนุนเป็นค่าน้้ามันรถ  พร้อมทั้งเต็มใจในการ
ส้าหรับหมู่บ้าน ชุมชน  ที่จัด เสยีสละและชักชวน
ยานพาหนะรับ-สง่ ผู้ร่วม ผู้บริจาครายใหม่ร่วม
บริจาคโลหิต  บริจาคในคร้ังต่อไป
๓.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ ๓.ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย
ก้าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงานและ ผู้ประสบอุบัติเหตุ  และ

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

ผู้มาบริจาคโลหิต ผู้ต้องการเปลี่ยนถ่าย
๔.สนับสนุนการปฏบิัติงาน อวัยวะ  ได้อย่างทันท่วง
ด้านอ่ืนๆ  เพ่ืออ้านวยการให้ ที  ให้สามารถชีวิตรอด
การบริจาคโลหิต  ดวงตา  และ และปลอดภัย
อวัยวะเป็นไปด้วย ๔.เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ความเรียบร้อย การบ้าเพ็ญตนเป็น

พลเมืองดีและการเสยี
สละเพ่ือมนุษยชาติ

๕ โครงการสนับสนุนภารกิจ ๑.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนผู้ประสบภัย 20,000         20,000           20,000         จ้านวนผู้ประสบภัย ๑.จังหวัดขอนแก่นและ ส้านักงาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด ด้าเนินภารกิจของเหล่ากาชาด ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาส เหล่ากาชาดจังหวัด เหล่ากาชาด
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ ที่ได้รับการสงเคราะห์ ขอนแก่น  มีรายได้จาก จังหวัดขอนแก่น
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒.เพ่ือประชาสมัพันธ์และ จังหวัดขอนแก่น การจัดงานไว้ใช้ส้าหรับ

เผยแพร่ผลงานของเหลา่กาชาด ในการด้าเนินกิจกรรม
จังหวัดและสภากาชาดไทย ตามภารกิจของจังหวัด
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ขอนแก่น  และเหล่า
๓.เพ่ือประสานความร่วมมือ กาชาดจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างสว่นราชการ  องค์กร ๒.สว่นราชการ  
เอกชนและประชาชนใน ประชาชนที่เป็นกลุ่ม
จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายได้รับทราบ

ผลงาน  และบทบาท
หน้าที่ตามภารกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000      -             -             จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน รอบหมู่บ้าน  จ านวน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
๒๐  จุด ทรัพย์สินมากขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ถนน คสล.(ทับเส้นเดิม) 400,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ยกระดับ  (ทับเส้นเดิม) อย่างสะดวกและปลอดภัย ยกระดับใหสู้งขึ้นกว่าเดิม ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
จากบ้านนายพวน  เพชรเทศ จากบ้านนายพวน  เพชรเทศ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
ถงึบ้านนายสมศรี   หมู่ที่  ๑ ถึงบา้นนายสมศรี ยาว ๑๔๑ม สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

กว้าง ๕ ม.หนา  ๐.๑๕  ม. มากขึ้น
๓ โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอกระจาย -             200,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

ที่ศาลาเอนกประจ าหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ ข่าวหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชน กันอย่างทั่วถงึ ทต.โนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

กันอย่างทั่วถงึ
๔ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ลงหนิคลกุจากถนนด าถงึ -             200,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากถนนด าถงึนานายสิน อย่างสะดวกและปลอดภัย นานายสิน  เจริญทรัพย์ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
เจริญทรัพย์  หมู่ที่ ๑ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.๑   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม   และระบบสาธาณูปโภค   สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ถนน  คสล.  ยาว  ๗๐  เมตร -             200,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน คสล.เดิม อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ถงึสะพานข้ามล าน้ าเชิญ  กว้าง  ๕ เมตร ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๑ สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๖ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -             -             100,000      จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ตามถนนสาย และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ถนนภายในหมู่บ้าน จาก ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด

จากบ้านโนนสะอาด  ถงึ บ้านโนนสะอาดถงึ ทรัพย์สินมากขึ้น
มิตรภาพรีสอร์ท  หมู่ที่ ๑ มิตรภาพรีสอร์ท

๗ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ถนน  คสล.  ยาว  ๒๐๐ ม. -             -             200,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านนายสมาน  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
บึงหว้ยต้อน   หมู่ที่ ๑ กว้าง  ๕ เมตร ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๘ โครงการขยายไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง -             -             100,000      จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๑ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ถนนภายในหมู่บ้าน  จาก ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
จากบ้านนายจันทร์  มาวงษ์ บ้านนายจันทร์  มาวงษ์ ถงึ ทรัพย์สินมากขึ้น
ถงึบ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด บ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด

๙ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -             -             100,000      จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ทางสาธารณะภายใน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
หมู่บ้าน   หมู่ที่  ๒ ทรัพย์สินมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ก่อสร้างศาลาประชาคม -             300,000      -             จ านวนประชาชนหรือ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาคมหลงัใหม่  ของประชาชนบ้านเหมือดแอ่  (หลงัใหม่)  บริเวณด้านข้าง จ านวนกิจกรรมที่ใช้ ศาลาประชาคมไว้ใช้ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๒ หมู่ที่  ๒ ลานกีฬา  หน้าศูนย์พัฒนา ประโยชน์จากศาลา ประโยชน์ด้านต่างๆ

เด็กเลก็บ้านเหมือดแอ่ ประชาคม
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล.  200,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบา้นนายวิไล  ค าโม้  ถึง อย่างสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง  ๕๐  เมตร ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
บ้านนายกัณหา   หมู่ที่  ๒ กว้าง  ๕  ม. หนา  ๐.๑๕  ม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล.  300,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบา้นนายนวลใย เจิดภูเขียว อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายนวลใย ถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ถึงบา้นนายสมจิตร  ลอยชัยภูมิ บ้านนายสมจิตร  ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๓ ยาว ๑๐๕ ม. กว้าง  ๕  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

หนา  ๐.๑๕  ม. มากขึ้น
๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลงหนิ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ 180,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลกุ  (บุกเบิกทางเส้นใหม)่ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนาแม่อยู่ ถึง  พระลานหนิ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
จากนาแม่อยู่  ถึงพระลานหนิเกิง้ เกิ้ง  ระยะทาง  ๒๒๐  เมตร ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๓ หนา ๐.๑๐ ม.กว้าง ๓.๕๐ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการขยายไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง -             100,000      -             จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ถนนภายในหมู่บ้าน ม.๓ ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
จากบ้านนายน้อย  กุดภูเขียว จากบา้นนายนอ้ย กุดภูเขียว ทรัพย์สินมากขึ้น
ถงึบ้านนายบุญหลาย ทองสม ถึงบา้นนายบญุหลาย ทองสม

 ๕ จุด
๑๕ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. 2,200,000   -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบา้นหนองบวั  หมู่ที่  ๓ ถึง อย่างสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. กว้าง ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒ ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น

๑๖ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือสนับสนุนการเลน่กีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บา้น -             -             200,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมีร่างกายที่ กองช่าง
หมู่ที่บา้น บริเวณสนามฟุตบอล และการออกก าลงักายของคน บริเวณสนามฟุตบอล  หลงั ที่มาเลน่กีฬาหรือ แข็งแรง  และใช้เวลา ทต.โนนสะอาด
หลงัน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ในหมู่ที่บ้าน น้ าประปาหมู่บ้าน   ม.3 ออกก าลงักาย ว่างใหเ้กิดประโยชน์

๑๗ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน (คสล.) -             4,000,000   -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ ทต.โนนสะอาด
และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง อบจ.

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

๑๘ โครงการซอ่มแซมสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ซ่อมแซมสะพานไม้ -             1,000,000   -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ ทต.โนนสะอาด

และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. 750,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายสงวน  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายสงวน  ถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
บ้านนายบุญ (คอสะพาน) บ้านนายบุญ (คอสะพาน) ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๔ ระยะทางยาว  ๓๔๐  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

กว้าง  ๔ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. มากขึ้น
๒๐ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. -             -             320,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากปากทางเข้าวัดโนนส าราญ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากปากทางเข้าวัดถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

ถงึตัวศาลาวัด ตัวศาลาวัด  หมู่ที่  ๔ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๔ ระยะทางยาว ๑๒๒  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 400,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บ้าน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๔ ครัวเรือนประชาชน การระบายน้ าได้ดี ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๔ ที่ได้รับความสะดวก

ในการระบายน้ าเสีย
๒๒ โครงการก่อสร้างประตูน้ า เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างประตูน้ า -             400,000      -             จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

กุดยายใต้  กุดตาผาน อย่างเพียงพอ กุดยายใต้  กุดตาผาน มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔ อบจ.

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนลงหนิ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -             -             800,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คลกุ หมู่ที่  ๔  จากสะพาน อย่างสะดวกและปลอดภัย จากสะพานข้ามน้ าเชิญ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

ข้ามน้ าเชิญถงึทางเข้าบ้าน ถงึทางเข้าบ้านโนนสะอาด ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
โนนสะอาด   หมู่ที่  ๑ ระยะทางยาว  ๒  กม. สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 440,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายทรงพจน์ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายทรงพจ  ถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
บญุโคกล่าม ถึงบา้นนายแสวง  บ้านนายแสวง  เน็จบ ารุง ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
เน็จบ ารุง  หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔ ระยะทาง  ๒๐๐  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๒๕ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -             -             100,000      จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์และ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด

รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ และรอบหมู่บ้าน ทรัพย์สินมากขึ้น
๒๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 410,000 -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซอยหนองบงถึง ไร่จิตรกวี อย่างสะดวกและปลอดภัย (ต่อถนนเส้นเดิม) ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๕ สายซอยหนองบงถงึไร่ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

จิตรกวี  ระยะทาง  ๑๖๔  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
กว้าง  ๔ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. มากขึ้น

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. -             450,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายศาลาเอนกประสงค์  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย (ต่อถนนเส้นเดิม) สายศาลา ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
บ้านนายเปี่ยง   ตาประดับ เอนกประสงค์  ถงึบ้านนาย ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๕ เปี่ยงตาประดับยาว ๑๓๐ ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

กว้าง  ๖ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๘ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 1,000,000   -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน คสล.เดิม  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย (ต่อถนน คสล.เส้นเดิม)  ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
โรงสูบน้ าไฟฟ้า  หมู่ที่ ๕ ถงึโรงสูบน้ าไฟฟ้า  ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
กว้าง  ๖ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. มากขึ้น

๒๙ โครงการจัดซื้อเต็นท,์เก้าอ้ี,โต๊ะ เพ่ือใหป้ระชาชนมีเต็นท์  โต๊ะ จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ  และเก้าอ้ี 100,000      -             -             จ านวนโต๊ะที่เพียงพอ ประชาชนมี เก้าอ้ี,โต๊ะ กองช่าง
หมู่ที่  ๖ เก้าอ้ี  ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม ส าหรับ  หมู่ที่  ๖ ต่อการใช้งาน ไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ทต.โนนสะอาด

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ซ่อมแซมถนน  คสล. 0 600,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านนายหนูเกณฑ์ อย่างสะดวกและปลอดภัย สายบ้านนายหนูเกณฑ์ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๖ ยาว  ๒๕๐  ม.  กว้าง  ๔  ม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หนา  ๐.๑๕  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. -             -             250,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คุ้มโนนทอง   หมู่ที่  ๖ อย่างสะดวกและปลอดภัย คุ้มโนนทอง ยาว ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

ยาว  ๘๘  ม.  กว้าง  ๔.๕๐  ม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หนา  ๐.๑๕  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๓๒ โครงการซื้อโต๊ะยาวขาพับ เพ่ือใหป้ระชาชนมีโต๊ะขาวยาว ขนาด ๖๐ ซม. ยาว ๒๒๐ ซม. -             -             100,000      จ านวนโต๊ะที่เพียงพอ ประชาชนมีโต๊ะขายาว กองช่าง

๑๐ ตัว   หมู่ที่ ๗  ไว้ใช้ประโยชน์ ต่อการใช้งาน ไว้ใช้ประโยชน์ ทต.โนนสะอาด

๓๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -             100,000      -             จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ทางสาธารณะภายใน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด

หมู่บ้าน   หมู่ที่  ๗ ทรัพย์สินมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๔ โครงการเปลีย่นระบบ เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ วางระบบเมนท์ประปา -             400,000      - จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

เมนท์ประปารอบหมู่บ้าน เพียงพอมีคุณภาพ รอบหมู่บ้านใหม่  มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๗

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 200,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านนายพุก  ถงึบ้านนาย อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายพุก  ถงึบ้าน  ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ประสิทธิ์    หมู่ที่  ๗ นายประสิทธิ์    หมู่  ๗ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

ระยะทาง  ๘๘ ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 150,000 -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายเปลีย่น  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายเปลีย่น  ถงึ  ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ล าน้ าเชิญ  หมู่ที่ ๗ ล าน้ าเชิญ  หมู่ ๗ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

ระยะทาง  ๗๐  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

๓๗ โครงการสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 1,100,000   -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านนางสม อุดทาเวียง อย่างสะดวกและปลอดภัย  ยาว ๕๐๐ ม.  กว้าง ๔ ม. ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ถงึบ้านนางสุนันท์  มาตุ้ม หนา ๐.๑๕ ซม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๘ สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๓๘ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ -             200,000      -             จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินในเวลากลางคืน ภายในหมู่บ้าน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๘ ทรัพย์สินมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๙ โครงการประปาหมู่บ้าน เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา -             -             200,000      จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่  ๘ เพียงพอมีคุณภาพ หมู่บ้าน บ่อบาดาล ๒๐๐ ม. มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
ท่อเมนท์เชื่อม ๒ นิ้ว

๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย -             350,000      ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
เสียในหมู่ที่บ้าน  หมู่ที่ ๘ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด

ต่อจากของเดิม  ยาว  ๑๕๓ ม. ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้ าเสีย

๔๑ โครงการวางระบบทอ่ประปา เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ วางระบบท่อประปา -             200,000      -             จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
(ท่อเมน) ภายในหมู่บ้าน เพียงพอมีคุณภาพ หมู่บ้าน (ท่อเมน) ภายใน มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๘ หมู่บ้าน   

๔๒ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ลงหนิคลกุ 200,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากนานายจรุง  ใจวิเชษฐ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนานายจรุง  ใจวิเชษฐ  ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ถงึนานายผ้าย  ตาทอง ถงึนานายผ้าย  ตาทอง ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมู่ที่  ๘ หมู่ที่  ๘ สะดวกรวดเร็วเพ่ิมขึ้น

๔๓ โครงการจัดซื้อเต็นท์  เพ่ือใหป้ระชาชนมีเต็นท์ จัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ(กลม) 100,000      -             -             จ านวนที่เพียงพอ ประชาชนมีเต็นท์  โต๊ะ กองช่าง
โต๊ะ(กลม)  เก้าอ้ี โต๊ะ  เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ เก้าอ้ี  ส าหรับ  หมูที่ ๙ ต่อการใช้งาน เก้าอ้ีไว้ใช้ประโยชน์ ทต.โนนสะอาด
หมู่ที่  ๙

๔๔ โครงการสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 180,000      -             -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านนายสมพร  ถงึ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากบ้านนายสมพร  ถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

บ้านนายสะอาด  สิงรอด บ้านนายสะอาด  สิงรอด ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๙ ยาว  ๑๔๕  ม.  กว้าง  ๕  ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

ถงึทางโค้ง  ๒๐๐  ม. มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย -             350,000      -             ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

เสียรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙ อย่างสะดวกและรวดเร็ว รอบหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้ าเสีย

๔๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ทุกหมู่บ้าน 500,000      500,000      500,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ ในเขตต าบลโนนสะอาด ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด

อย่างสะดวกและปลอดภัย ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

๔๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ถนนคอนกรีต   ทุกหมู่บ้าน 500,000      500,000      500,000      ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนคอนกรีต ส าหรับใช้การคมนาคมอย่าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
ภายในต าบลโนนสะอาด  ถาวรและได้รับความสะดวก เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่  ๑-๙ และปลอดภัย สะดวกรวดเร็วเพ่ิม

มากขึ้น
๔๘ โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับ ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับ 300,000      -             -             จ านวนผู้พิการที่มี ผู้พิการได้รับความ กองช่าง

ส าหรับคนพิการ และของ ผู้พิการสามารถเข้าถงึบริการ คนพิการ และส าหรับผู้มารับ หอ้งน้ าที่ดีและได้ สะดวกและสามารถ ทต.โนนสะอาด
พนักงานเทศบาล ของเทศบาลได้อย่างทั่วถงึ บริการของ ทต.โนนสะอาด มาตรฐานใช้ ช่วยเหลอืตนเองได้

๔๙ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับ ก่อสร้างที่จอดรถส าหรับ 500,000      -             -             สถานที่จอดรถ ผู้พิการสามารถ กองช่าง
ส าหรับคนพิการ  และผู้มา ผู้พิการได้เข้าถงึบริการของ คนพิการ  และประชาชนผู้มา ส าหรับคนพิการ ช่วยเหลอืตนเองได้ ทต.โนนสะอาด

ติดต่อราชการที่ทต.โนนสะอาด เทศบาลได้อย่างทั่วถงึ รับบริการที่  ทต.โนนสะอาด ได้มาตรฐาน

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๕๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ๑.เพ่ือใหก้ารระบายน้ าได้อย่าง ทุกหมู่บ้าน -             -             500,000      ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

เสยี ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๑-๙ สะดวกและรวดเร็ว ในเขตต าบลโนนสะอาด  ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด
๒.เพ่ือป้องกันปัญหา ที่ได้รับความสะดวก
น้ าท่วมขัง ในการระบายน้ าเสีย

๕๑ โครงการก่อสร้างทางลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับ ก่อสร้างทางลาดส าหรับ 50,000        50,000        50,000        จ านวนผู้พิการที่ได้รับ ผู้พิการได้รับความ กองช่าง
ส าหรับคนพิการ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลอื คนพิการ ณ ส านักงาน ความสะดวก สะดวกและสามารถ ทต.โนนสะอาด
ของ  ทต.โนนสะอาด ตนเองได้ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ช่วยเหลอืตนเองได้

๕๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอกระจาย -             100,000      -             ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ ข่าวทุกหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชน กันอย่างทั่วถงึ ทต.โนนสะอาด
เคร่ืองขยายเสียง ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ติดล าโพง VCD กันอย่างทั่วถงึ

๕๓ โครงการจัดซื้อเต็นท,์เก้าอ้ี,โต๊ะ เพ่ือใหป้ระชาชนมี เก้าอ้ี,โต๊ะ  โต๊ะ ๑๐ ตัว  เก้าอ้ี ๒๐๐ ตัว 100,000      100,000      100,000      จ านวนโต๊ะที่เพียงพอ ประชาชนมี เก้าอ้ี,โต๊ะ กองช่าง
ของ  ทต.โนนสะอาด ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เต็นท์  ๒ หลงั ต่อการใช้งาน ไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ทต.โนนสะอาด

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ เพ่ือช่วยเหลอืประชาชน ช่วยเหลอืและบรรเทา 2,000,000   3,000,000   4,000,000   จ านวนประชาชนที่ ประชาชนที่ประสบภัย ส านักปลดั

ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อน (2,000,000) ได้รับความช่วยเหลอื พิบัติได้รับการช่วยเหลอื ทต.โนนสะอาด
และสาธารณภัย ต่างๆ ภัยแลง้ วาตภัย อัคคีภัย ของประชาชนประสบภัย ด้านสาธารณภัย ได้ทันเหตุการณ์

หรือความเดือดร้อนในด้าน หรือสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลอื
อ่ืนๆ ที่เป็นสาธารณภัย ได้ทัน ในต าบลโนนสะอาด ได้ทันกับเหตุการณ์
กับความต้องการเบื้องต้น

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน ๑. เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. 150,000      150,000      150,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ
อาสาสมัครป้องกันภัย ความสามารถในการรับมือ ในต าบลโนนสะอาด โครงการ มีความรู้  ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับเหตุฉุกเฉินในชุมชน ปีละ  ๑ คร้ัง การเผชิญเหตุในชุมชน

๒.เพ่ือเตรียมความพร้อมใน สามารถป้องกันและ
การป้องกันภัยมากขึ้น  ระงับภัยชั้นต้นได้
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

อปพร. ใหเ้กิดความรู้  สามารถน าความรู้ที่ได้
ความช านาญ เกิดความสามัคคี รับจากการฝึกอบรม

น าไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย  และ
มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ

๓.๒   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการอบรมทบทวน ๑. เพ่ือสร้างและพัฒนาทีม จัดฝึกอบรมทบทวน 50,000        50,000        50,000        จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ

หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ชีพในต าบลโนนสะอาด หนึ่งต าบล  หนึ่งทีมกู้ชีพ อบรม   มีความรู้  ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
(OTOS) ๒.เพ่ือเตรียมความพร้อมใน ของเทศบาลต าบล การเผชิญเหตุในชุมชน

การปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย โนนสะอาด ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ  สามารถน าความรู้ที่ได้
ทีมกู้ชีพต าบลโนนสะอาด  รับจากการฝึกอบรม
ใหม้ีความรู้  ความช านาญ น าไปปฏิบัติและแก้ไข

 เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย  และ
มีประสิทธิภาพ
๓.มีทีมกู้ชีพที่มี
ประสิทธิภาพ

๔ โครงการฝึกซ้อมแผน ๑. เพ่ือซ้อมแผนการป้องกัน จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน 50,000        50,000        50,000        จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ

การป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนการป้องกันและ โครงการ มีความรู้  ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
สาธารณภัย ๒.เพ่ือเตรียมความพร้อมใน บรรเทาสาธารณภัย การเผชิญเหตุในชุมชน

การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถน าความรู้ที่ได้
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ น าไปปฏิบัติและแก้ไข
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน เหตุการณ์เมื่อประสบภัย

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างปลอดภัย  
ใหม้ีความรู้  ความช านาญ ๓.มีทีมกู้ชีพที่ดี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการฝึกอบรม ๑. เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ ๑. อปพร. ได้รับคัดเลอืก 30,000        30,000        30,000        จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ

การดับเพลงิเบื้องต้น ความสามารถในการรับมือ โครงการที่ได้รับ มีความรู้  ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
กับเหตุเพลงิไหม้ในเบื้องต้น ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาล คัดเลอืกเข้ารับการ การเผชิญเหตุในทันที
๒.เพ่ือเตรียมความพร้อมใน ต าบลโนนสะอาด อบรมครบตาม สามารถป้องกันและ
การป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น ผู้รับมอบหมาย  ฯลฯ หลกัสูตรพร้อม ระงับอัคคีภัยชั้นต้นได้

ปฏิบัติงานได้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้

รับจากการฝึกอบรม
น าไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย  และ
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการขุดลอกบึงหนองผือ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกหนองผือ 1,000,000   2,000,000   3,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด

 การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

๓.๓   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

โครงการ วัตถปุระสงค์ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการขุดลอกบึงหว้ยแย้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหว้ยแย้ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด

การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม (977,000) มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

๓ โครงการขุดลอกบึงศาลา ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงศาลา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด
การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม (977,000) มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

๔ โครงการขุดลอก ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหนองแหวน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด
บึงหนองแหวน การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม  (977,000) มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

๕ โครงการขุดลอกบึง ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึง สระน้ า หนองน้ า 3,000,000   3,000,000   3,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด
สระหนองน้ าสาธารณะ การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม สาธารณะในเขตต าบล (3,000,000) มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการก าจัดวัชพืชใน ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ก าจัดวัชพืชในเขตต าบล 3,000,000   3,000,000   3,000,000   จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ทต.โนนสะอาด

หว้ย,หนอง,คลอง,บึง การเกษตรและป้องกันน้ าท่วม (3,000,000) มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอ่ืน
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑.เพ่ือเปลีย่นแปลงนโยบาย อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000        30,000        30,000        ประสิทธิภาพการ ๑.ศอ.ปส.จ.ขก.สามารถ ๑.ศูนย์อ านวยการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการป้องกันและแก้ไข (30,000) บริหารงานของ เปลีย่นแปลงนโยบาย ป้องกันและ
จังหวัดขอนแก่น ยาเสพติดของรัฐบาล,ศอ.ปส. ปัญหายาเสพติดของจังหวัด โครงการ การป้องกันและแก้ไข ปราบปราม

ประจ าปี  ๒๕๖๐ และจังหวัดขอนแก่น  ไปสู่ ขอนแก่น ปัญหายาเสพติดของ ยาเสพติดจังหวัด
การปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด ครอบคลมุทุกพ้ืนที่ ทุกกลุม่ รัฐบาล,ศอ.ปส. และ ขอนแก่น(ศอ.ปส
ขอนแก่น  ใหเ้ป็นไปอย่างมี เป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น  ไปสู่ จ.ขก.)
ประสิทธิภาพและบรรลผุล ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยา การปฏิบัติในพ้ืนที่ ๒.ที่ท าการ
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด กลุม่เสี่ยง  ตลอดจนนักเรียน จังหวัดขอนแก่น  ได้ ปกครองจังหวัด
คือสามารถควบคุมสถานการณ์ นักศึกษา  และประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น

ปัญหายาเสพติด และลดระดับ ทั่วไปทั้งจังหวัดขอนแก่น และบรรลผุลส าเร็จ
ความรุนแรงของปัญหาใหไ้ด้ ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๓.๔   แนวทางการพัฒนา   พัฒนา   ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย   ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข   โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
อย่างเหน็ผลชัดเจน  เปน็รูปธรรม สามารถควบคุมสถาน

๒.เพ่ือเพ่ิทประสิทธิภาพใน การณ์ปัญหายาเสพติด
การด าเนินงานป้องกันและ และลดระดับความ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ รุนแรงของปัญหาใหไ้ด้
จังหวัดขอนแก่น  ใหท้ันต่อ อย่างชัดเจน เปน็รูปธรรม

สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน ๒.การด าเนินงานป้อง
ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล (ผู้ค้า/ กันและแก้ไขปัญหา

ผู้เสพ/ผู้เสี่ยง)  มิติพ้ืนที/่สถาน ยาเสพติดของ ศอ.ปส.
ที่และตัวยา  รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ จ.ขก.และหน่วยงานที่
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ปัญหายาเสพติด   จังหวัดขอนแก่นเป็นไป
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ อย่างเท่าทันต่อสถาน
อ านวยการ บริหารจัดการการ การณ์ยาเสพติดปัจจุบัน

ด าเนินการป้องกันและแก้ไข ในทุกมิติ ทั้งมติบุคคล
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ (ผู้ค้าผู้/เสพ/ผู้เสี่ยง)
จังหวัดขอนแก่น ทั้งระดับ มิติพ้ืนที/่สถานที่และ
จังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  และ ตัวยา รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
๔.เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน ปัญหายาเสพติด   

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา ๓.การอ านวยการบริหาร
ยาเสพติดของหน่วยงานที่ จัดการการด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด ป้องกันและแก้ไข

ขอนแก่น  ในการจัดกิจกรรม ปัญหายาเสพติดใน
ทั้งด้านป้องกันและแก้ไข พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น
ปัญหายาเสพติดทุกด้าน  และ  ทั้งระดับจังหวัด  อ าเภอ 
ครอบคลมุทุกพ้ืนที่  ต าบล  และหมู่บ้าน/

ชุมชน  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔.ศอ.ปส.จ.ขก.สามารถ
สนับสนุนการด าเนิน
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

ในการจัดกิจกรรม
ทั้งด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกด้าน  ใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลมุทุกพ้ืนที่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑เพ่ือใหส้ามารถป้องกันและ ๑.ผู้ค้า/ผู้จ าหน่ายยาเสพติด 40,000        40,000        40,000        ประชาชนมากกว่า ๑.ประชาชนมากกว่า ที่ท าการปกครอง

แก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดได้อย่าง ที่หลงเหลอือยู่  ได้รับการ (40,000) ร้อยละ  ๙๐  มีความ ร้อยละ  ๙๐  มีความ อ าเภอชุมแพ
อ าเภอชุมแพ ประจ าปี ย่ังยืน  และมีระบบเฝ้าระวัง ลงโทษตามกฎหมายอย่าง พึงพอใจ  เกิดความ พึงพอใจ  เกิดความ ศูนย์ป้องกันและ
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ เด็ดขาด เชื่อมั่นตระหนักใน เชื่อมั่นตระหนักใน ปราบปราม

๒.เพ่ือสร้างกระแสสังคม ๒.ผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติดหรือ ปัญหายาเสพติดและ ปัญหายาเสพติดและ ยาเสพติดอ าเภอ
ปลกุจิตส านึกใหป้ระชาชน ผู้ติดซ้ าและติดรายใหม่ เข้าสู่ เข้าร่วมในการต่อสู้ เข้าร่วมในการต่อสู้ ชุมแพ(ศป.ปส.
ทั่วไปเกิดพลงัแผ่นดินและ กระบวนการบ าบัดรักษาให้ กับปัญหายาเสพติด กับปัญหายาเสพติด อ.ชุมแพ)

เข้าร่วมเป็นพลงัแผ่นดินใน ครบถว้นและสามารถด ารง ของจังหวัด ของจังหวัด
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ชีวิตได้อย่างปกติสขุในสงัคม ๒.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ยาเสพติด ๓.ผู้น า/แกนน า/ผู้ประสาน ทั้งระบบสมัครใจ และ
๓.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง พลังแผ่นดิน  มีความเข้มแข็ง ระบบบังคับบ าบัด ได้
ของครอบครัว  หมู่บ้าน/ชุมชน และย่ังยืนในการเอาชนะ รับการบ าบัดรักษาและ
และสร้างภูมิคุ้มกันใหแ้ก่เด็ก ยาเสพติด ติดตามช่วยเหลอื ดูแล

เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา ๔.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ และพัฒนาอย่างทั่วถงึ
ผู้ใช้แรงงาน  ไม่ใหม้ีโอกาส เข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ มีอาชีพ  มีงานท า  
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถรักษาสถานภาพ มีรายได้เพียงพอที่จะ
ใหส้ามารถเอาชนะยาเสพติด ไม่ใหป้ัญหายาเสพติด ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ

และปัญหาอ่ืนๆได้ กลบัมารุนแรง ๓.ผู้ค้า/ผู้ผลติ/ผู้น าเข้า
๔.เพ่ือควบคุมแหล่งแพร่ระบาด ๕.เด็กและเยาวชนทั้งใน ยาเสพติดหลงเหลอือยู่

ของยาเสพติด  และป้องกัน สถานศึกษาและนอกสถาน ถกูขยายผล  ด าเนินคดี
ปัญหายาเสพติด  มิใหแ้พร่ ศึกษาได้รับการพัฒนา หรือถกูตรวจสอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ระบาดเข้าสู่สถาบันต่างๆ  มีความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกัน ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

อันมีผลกระทบต่อสังคม และหา่งไกลยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญ
โดยรวม  เช่น  ครอบครัว และผู้ขายยาเสพติดตาม
หมู่บ้าน/ชุมชน  สถานศึกษา หมายจับ
สถานประกอบการหอพัก ๔.พ้ืนที่แพร่ระบาด/
บ้านเช่า  และแหลง่มั่วสุมอ่ืนๆ ชุมชนที่มีปัญหาและ
ตลอดจนเสน้ทางคมนาคมส าคัญ แหลง่มั่วสุมได้รับการ

๕.เพ่ือติดตามช่วยเหลอืค้นหา แก้ไข  มีกลไกและ
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ใหไ้ด้รับ ระบบการเฝ้าระวังที่
การบ าบัดรักษาตามกระบวน เข้มแข็ง  มีหมู่บ้าน/
การที่เหมาะสมใหส้ามารถ ชุมชนเป็นต้นแบบ น า
กลบัมาใช้ชีวิตปกติสุขใน ร่องมากกว่าร้อยละ ๙๐
สังคม ๕.สถานศึกษา/สถาน

๖.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเชิง ประกอบการมีความ
สร้างสรรค์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เข้มแข็ง   เอาชนะ
กับยาเสพติดใหส้ามารถด าเนิน ยาเสพติด มีแกนน าเฝ้า
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระวังปัญหายาเสพติด
อันส่งผลต่อการป้องกันและ ที่มีคุณภาพตามสัดส่วน
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในภาพรวม จ านวนที่ก าหนด

๗.เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสังคมต่างๆ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
๘.เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดระเบียบสังคมอ่ืนๆ  ซึ่งได้
รับความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลงั
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
๙.เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความมั่นคง  ความเป็นปึกแผ่น
สถาบันส าคัญของชาติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ  ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะ  - การศึกษาดูงานด้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง  และ ส านักปลัด
อย่างย่ังยืน ภายในชุมชน การก าจัดขยะ ที่มีการก าจัด มีการจัดการขยะอย่าง

 ๒.เพ่ือให้ได้มีการเรียนรู้  -การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ เป็นระบบ 
การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง มาตรฐาน ๑ แห่ง

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ตามกรอบการประสาน/ยทุธศาสตร์ที ่  ๔   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
โดย    เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพแต่ละ กลุ่มอาชีพประจ าหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับ สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ ส านักปลัด
หมู่บ้านในเขตต าบลโนนสะอาด หมู่บ้าน  ได้รับการคัดเลือก ในเขตต าบลโนนสะอาด (30,000) การอบรม เพ่ิมมากขึ้น ทต. โนนสะอาด

จากประชาคมหมู่บ้าน สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้

๒ โครงการสง่เสริมการปลูกแตงไทย เพ่ือพัฒนาและสง่เสริมกลุ่ม จัดฝึกอบรมและพัฒนา 40,000      40,000      40,000      จ านวนผู้เข้ารับ ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด
ปลูกแตงไทย  ให้เข้มแข็ง การปลูกแตงไทย การอบรม มากขึ้น ทต. โนนสะอาด
และสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต สามารถประกอบ เกษตรอ าเภอ

อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

๓ โครงการอบรมการสร้างบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้ารับ เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด
อนุบาลปลา ที่ถูกต้องในการเพาะพันธุ์ปลา (25,000) การอบรม ในการเพาะพันธุ์ปลาและ ทต. โนนสะอาด

และมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถประกอบ มีรายได้เพ่ิมขึ้น เกษตรอ าเภอ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

๔ โครงการสง่เสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม 40,000      40,000      40,000      จ านวนผู้เข้ารับ ประชาชนและเกษตรกร ส านักปลัด
และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น การเลี้ยงเป็ดเทศ ส าหรับ (40,000) การอบรม มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทต. โนนสะอาด

ประชาชนต าบลโนนสะอาด สามารถประกอบ ปศุสตัว์อ าเภอ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๗  การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทนุ
๔.๑   แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริม และสนบัสนนุการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการสง่เสริม เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม 40,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนและเกษตรกร ส านักปลัด
การเพ่ิมผลผลิตข้าว และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมผลผลิตข้าว (40,000) โครงการ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทต. โนนสะอาด

เกษตรอ าเภอ
๖ โครงการอบรมสง่เสริมการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและได้บริโภคเกษตรกรต าบลโนนสะอาด 30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส านักปลัด

พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู ผักปลอดสารพิษ (30,000) โครงการ และได้บริโภคผัก ทต. โนนสะอาด
ปลอดสารพิษ เกษตรอ าเภอ

๗ โครงการอบรมการซอ่ม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ จัดฝึกอบรมการซอ่มเคร่ืองจักร 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีความรู้ด้าน ส านักปลัด
เคร่ืองจักรกลการเกษตร บ ารุงรักษาซอ่มแซมเคร่ืองมือ กลการเกษตร  ให้กับเกษตรกร โครงการ การซอ่มบ ารุงเคร่ืองมือ ทต. โนนสะอาด

ทางการเกษตรเองได้ ต าบลโนนสะอาด ทางการเกษตร เกษตรอ าเภอ
๘ โครงการอบรมให้ความรู้การ ๑.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 300,000    300,000    300,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ด าเนินงานตามแนวทาง ในแนวทางการด าเนินการวิถี (300,000) โครงการ เกี่ยวกับเศรษฐญกิจ ทต. โนนสะอาด
พระราชด าริเศรษฐกืจพอเพียง ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมากขึ้น เกษตรอ าเภอ

๒.เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ให้กับประชาชนในการด าเนิน
งานตามแนวทางพระราชด าริ
๓.เพ่ือสร้างและสง่เสริม
อาชีพให้กับประชาชน

๙ โครงการจัดซื้อเคร่ืองเหลาตอก เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดซื้อเคร่ืองเหลาตอกให้กับ -            20,000      -            จ านวนผลผลิต สมาชิกในกลุ่ม ส านักปลัด
ของกลุ่มจักสานบ้านโนนลาน และกลุ่มอาชีพมีรายได้ กลุ่มจักสานบ้านโนนลาน  ที่ได้ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทต. โนนสะอาด
หมู่  ๔ เพ่ิมขึ้น หมู่  ๔ เกษตรอ าเภอ

๑๐ โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน สง่เสริมสนับสนุนงบประมาณ -            -            20,000      ร้านค้าชุมชน สมาชิกในกลุ่ม ส านักปลัด
หมู่ที่  ๗ และกลุ่มร้านค้าชุมชนมี เพ่ือพัฒนากลุ่มร้านค้าชุมชน มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทต. โนนสะอาด

รายได้ที่เพ่ิมขึ้น หมู่ที่  ๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา 500,000       500,000         500,000       ปริมาณน้้ามีเพียงพอ มีน้้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง
 ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ เกษตร น้้าล้าน้้าเชิญ  หมู่ที่  ๑ ส้าหรับการเกษตร

๒ โครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกคูคลองหนองผือ 200,000       200,000         200,000       จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
หนองผือ  หมู่ที่ ๑ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  ๑ มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
๓ โครงการก่อสร้างประตูน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูน้้า -               500,000         -               ปริมาณน้้ามีเพียงพอ มีน้้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง

บล็อกคอนเวิร์ส   กุดยายใต้ เกษตร บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้ ส้าหรับการเกษตร
หมู่ที่ ๔

๔ โครงการขุดลอกบึง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกบึงหนองผือ -               -                 200,000       จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
หนองผือ   หมู่ที่ ๖ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  ๖ มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๕ โครงการซอ่มแซมคลองน้้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ซอ่มแซมคลองน้้า -               -                 200,000       จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
จากบ้านนางระเบียบ  ในการเกษตรอย่างเพียงพอ จากบ้านนางระเบียบ มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตร
ถึงแม่น้้าเชิญ   หมู่ที่  ๗ ถึงแม่น้้าเชิญ  หมู่ที่  ๗ อย่างเพียงพอ

งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
โดย    เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

ตามกรอบการประสาน/ยทุธศาสตร์ที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงห้วยแย้ 1,000,000    1,000,000      1,000,000    จ้านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม มีน้้าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๗ โครงการขุดลอกบึงศาลา ๑.เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงศาลา 1,000,000    1,000,000      1,000,000    จ้านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม มีน้้าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๘ โครงการขุดลอก ๑.เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหนองแหวน 1,000,000    1,000,000      1,000,000    จ้านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
บึงหนองแหวน การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม  มีน้้าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๙ โครงการขุดลอกบึง ๑.เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึง สระน้้า หนองน้้า 3,000,000    3,000,000      3,000,000    จ้านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
สระหนองน้้าสาธารณะ การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม สาธารณะในเขตต้าบล มีน้้าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ
จ้านวน ๙ หมู่บ้าน ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๒

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ อนุรักษ์พัฒนาและ  ๑. เพ่ือสนองนโยบายของ  -ปลูกต้นราชพฤษ์หรือ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้มี  -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นไม้อ่ืนๆ (80,000) สว่นร่วมใน ได้รับการดูแลรักษา ทต.โนนสะอาด
และสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น  -ขยายเขตพ้ืนที่ป่าชุมชุม การอนุรักษ์  - มีแหล่งอาหารทาง เกษตรอ าเภอ

๒.ปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมให้เป็น เพ่ิมขึ้น ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างย่ังยืน
ป่าชุมชนอย่างย่ังยืน ธรรมชาติ

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหรือ 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่ดี ส านักปลัด
สวยงามน่าอยู่ โดยรอบส านักงานเทศบาล ที่ดีขึ้น สะอาดและน่าอยู่ ทต.โนนสะอาด

๓ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๑.เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ ปลูกป่า ๒ ข้างทางในเขต 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ ชุมชนและสองข้างทางถนน ส านักปลัด
๒.เพ่ือเพ่ิมปริมาณป่าไม้ให้ชุมชน เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่เพ่ิมขึ้น มีบรรยากาศร่มรืนขึ้น ทต.โนนสะอาด

130,000 130,000 130,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ  ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะ  - การศึกษาดูงานด้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง  และ ส านักปลัด
อย่างย่ังยืน ภายในชุมชน การก าจัดขยะ (200,000) ที่มีการก าจัด มีการจัดการขยะอย่าง ทต.โนนสะอาด

 ๒.เพ่ือให้ได้มีการเรียนรู้  -การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ เป็นระบบ อบจ.
การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง มาตรฐาน ๑ แห่ง

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๓    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๔  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ยทุธศาสตร์ที ่๕  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑   แนวทางการพัฒนา    เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการเพ่ืออนรุักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทอ้งถิ่นให้คงอยู่อยา่งยั่งยนื

๕.๒   แนวทางการพัฒนา     เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน   สิ่งปฏกูิล    และน้้าเสีย

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ เพ่ือจัดหาหรือเช่าสถานที่ จัดหาหรือเช่าสถานที่ 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะ  -สามารถน าของไปทิ้ง ณ ส านักปลัด
ส าหรับเป็นที่ทิ้งขยะ ส าหรับน าขยะไปทิ้ง (100,000) ที่มีการก าจัด ที่ทิ้งขยะได้ ทต.โนนสะอาด

๓ โครงการลดขยะ จากแหล่ง ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะลง จัดโครงการลดขยะจากแหล่ง 30,000         30,000         30,000         ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง  และ ส านักปลัด
ก าเนิดและการน าขยะกลับมา ๒.เพ่ือน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ก าเนิดและกิจกรรมน าขยะ ในชมุชนลดลง สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ทต.โนนสะอาด
ใช้ใหม่ กลับมาใช้ใหม่ ได้อีก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก จ่ายเป็นค่าการด าเนินคดี เช่น 200,000 300,000 300,000 จ านวนที่  ปัญหาการบุกรุก ส านักปลัด
การบุกรุกที่สาธารณะ ที่สาธารณะ  ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าปรับ (200,000) สาธารณะ ที่สาธารณะได้รับการแก้ไข ทต.โนนสะอาด

และอ่ืนๆเกี่ยวกับการด าเนิน ที่มีการบุกรุก
คดี  ที่ท าการเทศบาลต าบล น้อยลงและ
โนนสะอาดและที่สาธารณะ หมดไป
ในต าบลโนนสะอาด

๒ โครงการส ารวจรังวัด เพ่ือด าเนินการส ารวจรังวัด ส ารวจและรังวัดที่สาธารณ- 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่ ส ารวจและรังวัดที่สาธารณ ส านักปลัด
ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ภายในต าบล (50,000) ที่ได้รับการ ประโยชน์ภายในต าบล ทต.โนนสะอาด
ภายในเขตต าบล ภายในเขตต าบลกรณีที่มี รังวัด ส านักงานที่ดิน

ข้อพิพาทหรือโต้แย้งเกี่ยวกับ อ าเภอชุมแพ
ที่สาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

๕.๓    แนวทางการพัฒนา       แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่าธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑
250,000 350,000 350,000

3,880,000 3,980,000 3,980,000

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยต้อน ขุดลอกบึงห้วยต้อน 1,000,000      2,000,000      3,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น ๑.กองช่าง
บึงห้วยต้อน ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว อบจ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า ๒.หน่วยงานอ่ืน
 ที่เกี่ยวข้อง

๒ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองแหวน ขุดลอกบึงหนองแหนวน 29,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น ๑.กองช่าง
บึงหนองแหวน ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว อบจ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า ๒.หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยแย้ ขุดลอกบึงห้วยแย้ 29,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยแย้เป็น ๑.กองช่าง
ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว อบจ.ขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า ๒.หน่วยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง
๔ โครงการก าจัดวัชพืช ๑.เพ่ือก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ ก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าที่สะอาด วัชพืชในบึงน้อยลง ส านักปลัด

๒.ปรับสมดุลระบบนิเวศน์ ภายในต าบลโนนสะอาด (200,000) ปราศจากวัชพืช และปรับสมดุล ทต.โนนสะอาด
๓.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภูุมิภาคลุ่มน้้าโขง
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่๗ การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตร์ที ่  ๖  การ พัฒนาการทอ่งเทีย่ว
๖.๑   แนวทางการพัฒนา     พัฒนาแหล่งน้้าให้เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



 แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยต้อน ขุดลอกบึงห้วยต้อน 1,000,000      2,000,000      3,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น กองช่าง
บึงห้วยต้อน ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า
 

๒ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองแหวน ขุดลอกบึงหนองแหนวน 29,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น กองช่าง
บึงหนองแหวน ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยแย้ ขุดลอกบึงห้วยแย้ 29,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยแย้เป็น กองช่าง
ให้สวยงาม   สามารถพัฒนาให้เป็น การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ,แหล่งกักเก็บน้ า

๔ โครงการก าจัดวัชพืช ๑.เพ่ือก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ ก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าที่สะอาด วัชพืชในบึงน้อยลง ส านักปลัด
๒.ปรับสมดุลระบบนิเวศน์ ภายในต าบลโนนสะอาด (200,000) ปราศจากวัชพืช และปรับสมดุล
๓.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

โดย    เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยทุธศาสตร์ที ่ ๗  การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและ จัดโครงการประชาคม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนได้รับผลประโยชน์ ส านักปลัด
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ (20,000) ประชาคม ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ ทต.โนนสะอาด
แผนพัฒนาต าบลสามปี สว่นร่วมในการพัฒนา ประชาคมระดับต าบล  ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในสงัคมและชุมชน
๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและ จัดโครงการประชาคม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีแผนชุมชนที่ดี  และ ส านักปลัด

เพ่ือจัดท าแผนชุมชน องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ (20,000) โครงการ สามารถน าไปใช้เป็นแนว ทต.โนนสะอาด
สว่นร่วมในการพัฒนา ประชาคมระดับต าบล ทางในการจัดท าแผน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  พัฒนาต าบลต่อไป

๓ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือให้ประชาชนและ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้เสริมสร้างความสามัคคี ส านักปลัด
บุคลากร  ได้ตระหนักถึง (30,000) โครงการ ให้กับประชาชน ทต.โนนสะอาด
ความส าคัญของวันท้องถิ่น และท้องถิ่น
ไทย  และการพัฒนาท้องถิ่น

90,000 90,000 90,000

 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
   -  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที ่   ๗    การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีดี่
๗.๑    แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง ๑.เพ่ือให้ประชาชน  ในเขตต าบลโนนสะอาด 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ใน เทศบาล
ประชาธิปไตย มีความรู้ในเร่ือง โครงการ เร่ืองประชาธิปไตย ส านักปลัด

ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทต.โนนสะอาด
๒.เพ่ือสร้างพฤติกรรม
ประชาชนให้มีวิถีชีวิตตาม
วัฒนธรรมันดีของไทย
ให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยตะวันตก

๒ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การด าเนินการ อุดหนุนงบประมาณ 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู้มา ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ส านักปลัด
การซื้อหรือการจ้างของ อปท. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ส าหรับการบริหารจัดการ (20,000) รับบริการของ ระดับอ าเภอ  มีการบริหาร ทต.โนนสะอาด
ระดับอ าเภอ ของอ าเภอชุมแพ ด้วยความเรียบร้อย บริสทุธิ์ ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูล จัดการที่ดีและ อบต.
  และโปร่งใส ให้กับ อบต.หนองเขียด ข่าวสารฯ มีประสทิธิผล หนองเขียด

๓ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ๑.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมี จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้น าชุมชนมีความรู้ความ ส านักปลัด
และเพ่ิมประสทิธิภาพผู้น าชุมชน ความรู้ความเข้าใจในการ และเพ่ิมประสทิธิภาพ ผู้เข้าร่วม เข้าใจในการวางแผน ทต.โนนสะอาด
ในการจัดท าแผนชุมชนและ วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้กับผู้น าชุมชน โครงการ และพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาต าบล ๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในเขตต าบลโนนสะอาด สามารถเป็นแกนน าส าคัญ

และเสริมสร้างกระบวน ในการพัฒนาชุมชนและ
การเรียนรู้และสร้างผู้น า การบริหารจัดการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง

#REF! #REF! #REF!

๗.๒   แนวทางการพัฒนา      การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังสง่เสริมและ จัดอบรมเพ่ือสง่เสริม 200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้เข้ารับการ บุคลาการในองค์กร ส านักปลัด
และจริยธรรมในการปฎิบัติ ยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม อบรมมีความรู้ เกิดจิตส านึกในการ ทต.โนนสะอาด
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก ความเข้าใจ ประพฤติตนตาม
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ มีคุณธรรม  พ้ืนฐานตามหลัก สภาเทศบาล  พนักงาน และมีจิตส านึก หลักธรรมของพระพุทธ
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของ ธรรมทางพระพุทธศาสนา ลูกจ้างของเทศบาลต าบล ในการน าคุณธรรม ศาสนา  มีศีลธรรม
เทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด  ทั้งภายในและ จริยธรรมมาใช้ คุณธรรมและจริยธรรม

ภายนอกสถานที่ ในการปฏบิัติงาน
๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ๑.เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ จัดโครงการอบรมและ 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้ารับการ ๑.การปฏบิัติงานมีประสทิธิ ส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับ ในการปฏบิัติงาน ศึกษาดูงานส าหรับ (250,000) อบรมและ ภาพมากขึ้น ทต.โนนสะอาด
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ๒.เพ่ือสง่เสริมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน ๒.สามารถน าความรู้และ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ความเข้าใจในการพัฒนา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ประสบการณ์ที่ได้จากการ
พนักงานจ้าง ตนเอง พนักงานจ้าง ศึกษาดูงานมาปรับใช้กับ

องค์กรได้มากย่ิงขึ้น

500,000 500,000 500,000

๗.๓    แนวทางการพัฒนา    พัฒนาบุคลากร   ทัง้พนกังานเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    และประชาชนในพ้ืนที ่   ให้มีความรู้   คุณธรรม    และจริยธรรมในการปฏบัิติงาน
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ส านักงาน เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง

กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
งานครัว เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ งานบ้านงานครัว เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๓ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง

กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เพ่ือให้หน่วยงานมีวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 500,000 500,000 500,000 จ านวนน้ ามัน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เพียงพอ ประเภทต่างๆ เชื้อเพลิงใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
และเหมาะสมในการ ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น  และเหมาะสม กองช่าง
ปฏบิัติงาน ทต.โนนสะอาด

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองช่าง
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๗.๔    แนวทางการพัฒนา      พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทนัสมัย   เพ่ือการบริหารงาน   และการบริการประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซื้อรถตู้ส านักงาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักงานปลัด
และขนสง่ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ  - จัดซื้อรถกระเช้า เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองช่าง

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน     อเนกประสงค์ ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด
๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ งานการเกษตรฯ

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ การเกษตร เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ส านักงานปลัด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม ทต.โนนสะอาด

๘ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ กองช่าง
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๙ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ กองช่าง
หรือการแพทย์ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม
๑๐ ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จ่ายค่าไฟฟ้า  900,000 900,000 900,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักงานปลัด

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ค่าบริการโทรศัพท์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ค่าบริการสื่อสารและ ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

โทรคมนาคม  ค่าไปรษณีย์
๑๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - ชุดดับเพลิง 150,000 150,000 150,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด

เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ  - หมวกดับเพลิง เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏบิัติงาน  - รองเท้าดับเพลิง ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

 - หัวฉดีดับเพลิง
 - สายดูดน้ า  และอ่ืนๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแกน่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เผยแพร่ เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ อาคารส านักงาน 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ งานป้องกันและบรรเทา เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน สาธารณภัย ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
และโทรสารภายในส านักงาน เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ และระบบโทรสาร เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ให้ใช้งานได้ดี ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
ของส านักงานเทศบาลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ของส านักงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

๑๖ โครงการจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอ 50,000 50,000 50,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ ประชาสมัพันธ์ เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด

เหมาะสมในการปฏบิัติงาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม
๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ที่เพียงพอและ เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองใช้ในการ ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ ทต.โนนสะอาด
(ห้องประชุมสภาเทศบาล) เหมาะสมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น ทันสมัย  และเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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