แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒)
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดทาขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุ ม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนระยะสั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องสามปีที่กาหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนและความต้องการของประชาชน ในเขตตาบลโนนสะอาด
โดยได้เสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปีจานวนสามปี คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้จากการประชุมประชาคมชุมชน ตาบล ตามลาดับ เพื่อร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
เทศบาลตาบลโนนสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน อันจะทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตาบลโนนสะอาดดียิ่งขึ้น
เทศบำลตำบลโนนสะอำด

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
- แบบ ผ.๐๑
- แบบ ผ.๐๒
- แบบ ผ.๐๓
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๔.๓ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
*************************************

หน้า
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๘
๑๐
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๑๖
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๗๖
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๘๑
๘๗
๘๙
๙๒
๙๓

๑๓

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม
เลิศลาการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
๓.๑.๑ พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการ
คมนาคม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
๗. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
๓.๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง
ตาบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
๔. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการ
สังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
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๑๔
๘. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง
๓.๑.๓ คาขวัญตาบลโนนสะอาด

“พริกงามสะพรั่ง ฝรั่งผลโต ส้มโอรสหวาน ละลานตาถั่วเหลือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
เลิศลาประเพณี บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ได้แปลงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) โดยยึดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคล้าย
กับจังหวัดขอนแก่น
ที่
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป
แนวทางที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
แนวทางที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้าง
นิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชน
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๒ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรใน การแก้ไขปัญหาความยากจน
ระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
แนวทางที่ ๒ สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
๓ แนวทางที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ ๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม
๔

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า
และการลงทุน
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๑๕
๕

ที่
๖
๗

แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย
แนวทางที่ ๓ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แนวทางที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
๓.๒.๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๑ จะนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการตรางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การเสนอแผนความต้องการของงบลงทุนหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ปรากฏอยู่ในแบบ ผ.๐๒ และ แบบ ผ.๐๓ ต้องมาจากแบบ ผ.๐๑ เสมอ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๖

แบบ ผ.๐๑
บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๖๙

๓.๒.๒ แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๒ เป็นแบบบัญชีประสานโครงการพัฒนาที่จะต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จะต้องกาหนดกรอบการประสาน/
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการ
ให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด
ตามกรอบการประสานที่/ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดต้องประชุมเพื่อกาหนดกรอบการประสานแผน โดยมีกรอบ(ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดอานาจ และหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖) ดังนี้
กรอบการประสานที่ ๑ โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์
กรอบการประสานที่ ๒ ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา
กรอบการประสานที่ ๓ ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความชานาญเป็นพิเศษ
กรอบการประสานที่ ๔ โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิสังคม
กรอบการประสานที่ ๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด
กรอบการประสานที่ ๖ การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
กรอบการประสานที่ ๗ องค์ประกอบอื่นๆ ของสภาพพื้นที่ ตามความจาเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการประสานแผนจะต้องเขียนโครงการซึ่งมีรายละเอียด
โครงการได้กาหนดไว้ตามแบบ ผ.๐๒
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแบบ ผ.๐๒ เมื่อมีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถดาเนินการได้หรือดาเนินการก็ไม่สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งหมด หรือบางส่วน สามารถนาโครงการนั้นๆ มาดาเนินการได้

๗๐

แบบ ผ.๐๒
บัญชีประสานโครงการพัฒนา

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
บทนา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้ มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
ต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมื อในการ
จั ด ทางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยโครงการ/กิ จกรรมจากแผนพั ฒ นาสามปี ในปีที่ จัด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการทีส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น การกาหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของ
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการคือ
 มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมใน
เรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่
จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วง
ระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

๒

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดทางบประมาณประจาปี
เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ง
ได้กาหนดขั้นตอนการจั ดทาเป็ น แนวทางให้ องค์กรการปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาไปดาเนินการ ๗
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอ โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ ผ่ านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอนุมัติ โครงการ
ดังกล่ าวจะเป็ น การกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒ นาสามปี และกาหนดการปฎิทินการ
ทางานไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ประชาคมท้ อ งถิ่ น และส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา โดยในการจั ด ท า
แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
๒. แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการ
ประชุมร่ วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลื อกและโครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาที่จะ นามาใช้เป็นเป็นกรอบการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้งกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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๓. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง
มีการดาเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กาหนด “แนวทางการพัฒนา
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กาหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด
ฯ” ซึ่งอาจจะมี ความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กาหนด “แนว
ทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ย วเชิงประวัติศาสตร์ ศิล ปะ วัฒนธรรม” โดยได้กาหนด “โครงการ
ปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ ปราสาทเก่า หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนละยุ ทธศาสตร์ กัน แต่มี ค วามเชื่ องโยงและสนั บสนุน กั นได้ใ นเชิ งการ
เสริ มสร้ างรายได้ให้ แก่ป ระชาชนโดยการนาผลิ ตภัณฑ์มาขายให้ นักท่องเที่ยว ซึ่งหากกาหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิ จกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดลาดับโครงการนี้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วยเนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้อง
ใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพิจารณาแนว
ทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ใน
ช่วงเวลาสามปีของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้
เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิ
จากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ งบประมาณรายรับ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการในเรื่องนั้ น เมื่อ
พิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภทคือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอุดหนุนให้ ห น่ว ยงานอื่นดาเนินการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ
จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ
และมีห น้า ที่จัดบริหารสาธารณะดังกล่ าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดย
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับความสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไข
ของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
 ขั้นที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังต้องวิ เคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่
เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจาก
แหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก
เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) ได้
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์พัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุก ยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ ได้)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคั ญ ความจาเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาคับ
ความสาคัญอยู่ในลาดับหลังๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น
อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ
วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจจะวิธีการ
ลงคะแนนคั ด เลื อ กโดยใช้ บั ต รลงคะแนน เพื่ อ น ามารวมคะแนนและจั ด ล าดั บ วิ ธี ก ารจั ด ล าดั บ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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ความสาคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scali หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
๔ .การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อททบทวน
และยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามา
ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุป ระสงค์ข องยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา มาจัดทาเป็นวัตถุ ประสงค์ของแนวทางการพัฒ นา โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในช่วงสามปี
๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ป ระชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่
จะต้องดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อยมีความหลากหลาย
ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่
กาหนดอย่ างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ
หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(๒) พิจารณาจากความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงานและใน
ด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพั ฒนาสามปี เพื่อให้สามรถนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
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ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้ว
นาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ระดับ อาเภอในกรณีที่มีการมอบอานาจ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบโดยมี
กระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๙ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอที่มีการ
มอบอานาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
๓. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒ นาสามปี เป็ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนระยะสั้นขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องสามปี ที่กาหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
ต่างๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิ จารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน นาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ด้านการบริการสาธารณะที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนด
แนวทางการดาเนิ น งานและใช้ ทรั พยากรการบริห ารของท้องถิ่ นอย่างมีประสิ ท ธิภ าพเพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มี
ความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ที่ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 ศักยภาพการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น โดยการทา SWOT
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
S…จุดแข็ง (Strengths)
 เทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นองค์กรที่สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
 เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่
 เทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
 เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม
 เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน ๒ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก
ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ
 เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ท้องถิ่นได้
 มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

W…จุดอ่อน(Weaknesses)
 มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่
 การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ
พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่มักจะนาไปใช้เป็นงบลงทุน
 ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการ
เสริมสร้างจิตสานึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม
 ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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O…โอกาส (Opportunity)
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง
ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด
นโยบายการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการกระจายอานาจตามแผน
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ทาให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖)ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบ
บริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

T…อุปสรรค(Thrats)
 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก
 ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับตาบล ในขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจานวนมาก
 พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร นอกจากนี้
หนองบึงต่างๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ
 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปทางานต่างจังหวัด ทาให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวขาดความอบอุ่น
 แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพึ่งพากันน้อยลง
 การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย
 การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน
 ถนนภายในหมู่บ้าน ชารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน
 ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตสานึกของประชาชนใน
การทิ้ง/กาจัดขยะ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๐

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๒.๑ รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดาเนินงาน

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

ยุทธศาสตร์
จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

1.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ
2.การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
3.การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่

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

5

741,000.00

2

65,000.00

1

40,000.00

1

40,000.00

1

40,000.00

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
เศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการ
ลงทุน
5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8

490,000.00

8

510,000.00

1

30,000.00

1

6,900.00

1

6,900.00

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
บริหารจัดการที่ดี

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

**ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๕๘**

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๑
๒.๒.๓ แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามโครงการ

**ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๕๘**

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อระบายน้า
, ก่อสร้างรางระบายน้า ฯลฯ ประชาชนในเขตตาบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๒. ด้านพัฒนาแหล่งน้า
ได้พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการขุดลอกคลองส่งน้า,
ก่อสร้างคันดินกั้นน้าริมฝั่งน้าเชิญ ประชาชนในเขตตาบลโนนสะอาด ได้มีน้าอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอย่างพอเพียง
๓. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ โดยพัฒนาให้มีความรู้คู่
คุณธรรม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และให้
ความสาคัญแก่การสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม,ส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยการรักกีฬาและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
๔. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๒
ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้าเสีย, ได้อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ได้พฒ
ั นาขีดความสามารถการทางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทางาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้
คล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ประชาสังคม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๘๑

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผลโครงการ
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุม
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีให้สอดคล้ องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่ เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลโนนสะอาด เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตาบลโนนสะอาด และประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้ อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลโนน
สะอาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจาเป็น
ที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๘๒
๔.๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่ก ารติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก ออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูล ป้อนกลั บเกี่ย วกับการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลั งเผชิญอยู่ ประสิ ทธิภ าพของวิธีการ
ดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย หลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม คุณภาพของการดาเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและ การ
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน การตรวจสอบผล การ
ดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการ ประเมินผล
เป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มี ๒ แบบ ดังนี้
๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานและการใช้
งบประมาณใน แต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินการและ
จานวน งบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง
๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลสาเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การ
จัดการอบรม/ ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีและ แผนดาเนินการประจาปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทาการสารวจความคิดเห็น ของผู้
เข้ารับการอบรม/ ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป ๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สาหรั บเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี
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๘๓

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชีว้ ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔
รวม

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐
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๘๔

ประเด็นการพิจารณา
๑. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

๒. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ

๓. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ

๔. แนวทางการพัฒนา
และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพ การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคทีอ่ าจ ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
และTThreat (อุปสรรค) หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์
โดยการสารวจจาก สภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการสาธารณะ
การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป ตามทีต่ ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนด ไว้เท่าไหร่ จานวนที่
ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ อธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ทไี่ ด้กาหนดไว้
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นาเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจ
กรรม งานต่างๆ ที่ ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมา ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
โครงการ
ท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ชื่อโครงการมี
ความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรใน อนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
วัตถุประสงค์
กาหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
โครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ จานวน
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้
วัตถุประสงค์
และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมกับ (๒) วัดและประเมินผล ระดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
โครงการ
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ
และสามารถปฏิบัตไิ ด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
ของโครงการ )
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
มีความ ชัดเจน
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย
นาไปสู่การตั้ง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
งบประมาณได้
ว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลง
ถูกต้อง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่ เป้าหมาย
มีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก
ใครคือกลุ่มเป้าหมาย รอง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการ
ของโครงการ )
ต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ
มีความ สอดคล้อง
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา
ต่อเนื่องกับ
(Time)
ระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
สอดคล้องกับ
ประการในการ จัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด
เป้าหมาย
(Economy) ๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความ
(ผลผลิตของโครงการ) มีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม(Equity)
และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency
๕.๗ มีการประมาณการ การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
ราคาถูกต้องตามหลัก โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๖๐
๕

๕

๕

๕

๓

๔

๕
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
มา ๓ ปีย้อนหลัง ตาม ความเป็น จริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้
ความเป็นจริง
แสดง ๑ ปี โครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับ
โครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาใน อนาคตที่กาหนด
ระยะเวลาไว้ ๓ ป
๕.๙ โครงการแต่ละ
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มรี ะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓
โครงการครอบคลุม ปี ทุก โครงการ
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก
โครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนด
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ และผล (efficiency) ได้
ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัด ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ได้
ว่าจะได้รับ กาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ
ถูกต้องตามหลักของ วัตถุประสงค์ของ โครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น
การจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ได้รับ สอดคล้องกับ ดาเนินการได้ ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่
โครงการ
ได้ตั้งไว้
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
ได้รับ สอดคล้องกับ โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
วัตถุประสงค์
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔
รับผิดชอบหลัก
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนว
สอดคล้อง กับ
ทางการพัฒนา โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ยท . ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๓
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๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิก สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน สองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาสามปีอันจะเป็นประโยชน์ในการที่เทศบาลตาบลจะได้ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อ ๆ ไป
และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมในท้องถิ่น
ตลอดจนตรวจสอบโครงการกิจกรรม
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลการดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้
หรือไม่
เทศบาลตาบลโนนสะอาด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรเพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๓๗.๐/ว๒๘๘๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นต้องกาหนดแนวทางการ
พัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนาแผนไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถ
แบ่งได้เป็น
๔ แนวทาง ดังนี้
๑.เทศบาลตาบลดาเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ
โครงการนาไปจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ
๒.การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ดาเนินงาน ในกรณีที่เทศบาลตาบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรื
องค์กรอื่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินการมากกว่า
๓.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนอื่น
ในการดาเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวกันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดาเนินงานในรูปแบบ
หุ้นส่วนสหการหรือคณะทางานหรือคณะกรรมการ
๔. การประสานหน่วยงานหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองค์กรเอกชนอื่น
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามลาดับ
หน่วยงานดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกับกา
ดูแลของปลัดเทศบาลตาบลและคณะผู้บริหาร ดังนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) กองการคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองการศึกษา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๘๙
๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
๑. หน่วยติดตามและประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดาเนินงานของโครงการ
ต่างๆ และการดาเนินงานตามแผนที่ได้ระบุไว้ โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/และแผนงานที่ได้ดาเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ ภ ายใต้ร ะยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้ห รือไม่ และผลของการดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
๒. หน่วยติดตามและประเมินผลจัดทาแบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
๓. หน่วยติดตามและประเมินผลจัดทาแบบประเมินผลการดาเนินงาน โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์
ผลที่ ไ ด้จ ากการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้ ร ายงานผลและเสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนทราบโดยทั่ว กันอย่ างน้อยปีล ะ ๑ ครั้ง ภายในเดือ น
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด ใช้แบบรายงาน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ คือ
๑.แบบประเมิลผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ ๒ การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ
๓.๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อปท.ในภาพรวม
๓.๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์
(รายละเอียดตามแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก)

๔.๓ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสารวจ และเอกสาร
๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องกาหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๙๐
ประเภท คือ ๑) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ลาดับ ของข้อความ การดาเนิ น การสั มภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสั มภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่
ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ๒ วิธี คือ
๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ ให้ ข้อมูล เป็นการขอข้อมูล เพิ่มเติมหรือขอ
คาอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒ นา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้ าน/ชุมชน เนื่ องจากบุ คคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ม ากกว่าคนอื่น ๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
กาลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการ
ดาเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดู สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่ า งพร้ อ ม ๆ กั น เช่น ตาดู หู ฟั ง ถ้า สิ่ งนั้ น สั ม ผั ส ได้ ก็ต้ องสั มผั ส ในการเก็ บข้ อ มูล เพื่อ ติ ดตามและ
ประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทาควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา
และสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า น สามารถน ามาวิ เ คราะห์ ห าความหมายและอธิ บ ายเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ต่ าง ๆ ในปรากฏการณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ การสั ง เกตในการติด ตามและประเมิ น ผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
๓.๑ การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant observation) เป็ น วิ ธี ก ารสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ ๑) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 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. การสารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สารวจ และทิศทางการสารวจ
๕.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกาหนดเป้า หมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๙๑
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม

ระบบประเมินผล

ผู้ประเมิน

รายงาน

ระยะเวลา

ผู้ประเมิน

รายงาน

ระยะเวลา

เทศบาล

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๒
แบบติดตามผลการ
ดาเนินงานของ
เทศบาล
รายไตรมาส
( ๓ เดือน)
๒.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา

ทุก ๆ
๓ เดือน

เทศบาล

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๑
การกากับการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาล
๒.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

เมื่อ เทศบาล
ประกาศใช้แผน

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑ แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
๒.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานของ เทศบาล
ในภาพรวม
๓.ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓ แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ เทศบาลในแต่
ละยุทธศาสตร์
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.เสนอผูบ้ ริหารทราบ

๑๕ วันนับ
ตั้งแต่รับรายงาน

ผู้บริหาร

๑.ภายในธันวาคม
๒.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน

๑.เสนอสภาเพื่อทราบ
๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๙๒

ภาคผนวก

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๙๓

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

21

3,485,200

18

3,035,200

18

3,035,200

57

9,555,600

๑.๒ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป

15

802,500

15

792,500

15

792,500

45

2,387,500

5

885,000

4

915,000

4

1,015,000

13

2,815,000

2

400,000

2

450,000

2

500,000

6

1,350,000

43

5,572,700

39

5,192,700

39

5,342,700

121

16,108,100

๒) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

9

3,600,000

13

4,992,000

9

2,600,000

31

11,192,000

๒.๒ แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ปว่ ยเอดส์

5

7,190,000

5

7,190,000

5

7,190,000

15

21,570,000

14

10,790,000

18

12,182,000

14

9,790,000

46

32,762,000

๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการด้านสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการ
กีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
รวม

รวม

ยุทธศาสตร์
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่
๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น
๓.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
๓.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย
ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รวม
๔) ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
รวม

แบบ ผ.๐๓
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

24

10,460,000

21

10,300,000

16

4,120,000

61

24,880,000

5

2,280,000

5

3,280,000

5

4,280,000

15

9,840,000

6

10,000,000

6

11,000,000

6 12,000,000

18

33,000,000

2
37

70,000
22,810,000

2
34

70,000
24,650,000

2
70,000
29 20,470,000

6
100

210,000
67,930,000

8
8

630,000
630,000

9
9

640,000
640,000

9
9

640,000
640,000

26
26

1,910,000
1,910,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

9

450,000

3
2
8

3,530,000
250,000
3,930,000

3
2
8

3,530,000
350,000
4,030,000

3
2
8

3,530,000
350,000
4,030,000

9

10,590,000

๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์
พัฒนาและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย
๕.๓ แนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
รวม

6
950,000
24 11,990,000

ยุทธศาสตร์
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๖.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
รวม
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
๗.๒ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล
และการบริหารการปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย
๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ให้
มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบตั ิงาน
๗.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทนั สมัย เพื่อการ
บริหารงานและการบริการประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ.๐๓
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
4
4

59,200,000
59,200,000

4
4

42,200,000
42,200,000

4 43,200,000
4 43,200,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

9

270,000

3

107,000

3

107,000

3

107,000

9

321,000

2

500,000

2

500,000

2

500,000

6

1,500,000

17
6,300,000
25
6,997,000
139 109,929,700

17
25
137

6,300,000
6,997,000
95,891,700

17 6,300,000
25 6,997,000
128 90,469,700

12 144,600,000
12 144,600,000

51 18,900,000
75 20,991,000
404 296,291,100

แบบ ผ.๐๓

แบบ ผ.๐๓

แบบ ผ.๐๓

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาตาบลสามปี
๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพือ่ จัดทาแผนชุมชน

๓ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

เพือ่ ให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้ประชาชนและ
บุคลากร ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของวันท้องถิ่น
ไทย และการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดโครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ประชาคมระดับตาบล

30,000
(20,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม

จัดโครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ประชาคมระดับตาบล

30,000
(20,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดงานวันท้องถิ่นไทย

30,000
(30,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

90,000

90,000

90,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ชุมชนได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ
ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ในสังคมและชุมชน
มีแผนชุมชนที่ดี และ
สามารถนาไปใช้เป็นแนว
ทางในการจัดทาแผน
พัฒนาตาบลต่อไป
ได้เสริมสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชน
และท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๗.๒ แนวทางการพัฒนา
ที่

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย

๑.เพือ่ ให้ประชาชน
มีความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
๒.เพือ่ สร้างพฤติกรรม
ประชาชนให้มีวิถีชีวิตตาม
วัฒนธรรมันดีของไทย
ให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยตะวันตก

ในเขตตาบลโนนสะอาด

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องประชาธิปไตย

เทศบาล
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

๒ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ อปท.
ระดับอาเภอ ของอาเภอชุมแพ

เพือ่ ให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสทุ ธิ์
และโปร่งใส
๑.เพือ่ ให้ผู้นาชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน
๒.เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างกระบวน
การเรียนรู้และสร้างผู้นา
ในการพัฒนาชุมชน

อุดหนุนงบประมาณ
สาหรับการบริหารจัดการ
ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ให้กับ อบต.หนองเขียด
จัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้กับผู้นาชุมชน
ในเขตตาบลโนนสะอาด

27,000
(20,000)

27,000

30,000

30,000

27,000 จานวนผู้มา
รับบริการของ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ
30,000 จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ระดับอาเภอ มีการบริหาร
จัดการที่ดีและ
มีประสิทธิผล
ผู้นาชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน
และพัฒนาหมู่บ้านและ
สามารถเป็นแกนนาสาคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและ
การบริหารจัดการชุมชน
ให้เข้มแข็ง

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
อบต.
หนองเขียด
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

#REF!

#REF!

๓ โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
และเพิม่ ประสิทธิภาพผู้นาชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตาบล

#REF!

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฎิบัติ
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

เพือ่ ปลูกฝังส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้
มีคุณธรรม พืน้ ฐานตามหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง

๑.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๒.เพือ่ ส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเอง

จัดอบรมเพือ่ ส่งเสริม
200,000 200,000 200,000 จานวนผู้เข้ารับการ
คุณธรรมจริยธรรม
อบรมมีความรู้
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
ความเข้าใจ
สภาเทศบาล พนักงาน
และมีจิตสานึก
ลูกจ้างของเทศบาลตาบล
ในการนาคุณธรรม
โนนสะอาด ทั้งภายในและ
จริยธรรมมาใช้
ภายนอกสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
จัดโครงการอบรมและ
300,000 300,000 300,000 จานวนผู้เข้ารับการ
ศึกษาดูงานสาหรับ
(250,000)
อบรมและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง

500,000

500,000

500,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

บุคลาการในองค์กร
เกิดจิตสานึกในการ
ประพฤติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา มีศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

๑.การปฏิบัติงานมีประสิทธิ สานักปลัด
ภาพมากขึ้น
ทต.โนนสะอาด
๒.สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ศึกษาดูงานมาปรับใช้กับ
องค์กรได้มากยิ่งขึ้น

แบบ ผ.๐๑

๗.๔ แนวทางการพัฒนา
ที่

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน

200,000

200,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

100,000

100,000

100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๓ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

200,000

200,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น

เพือ่ ให้หน่วยงานมีวัสดุ
เชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

น้ามันเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

500,000

500,000

- จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด

100,000

100,000

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
500,000 จานวนน้ามัน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
เชื้อเพลิงใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น และเหมาะสม
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
100,000 จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองช่าง
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น ทันสมัย และเหมาะสม
ทต.โนนสะอาด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๖ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

๘ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๙ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
๑๐ ค่าสาธารณูปโภค

๑๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อรถตู้สานักงาน
- จัดซื้อรถกระเช้า
อเนกประสงค์
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 100,000 100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทันสมัย และเหมาะสม

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

200,000

200,000

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

200,000

200,000

900,000

900,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
900,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองช่าง
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองช่าง
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักงานปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

150,000

150,000

150,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

จ่ายค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์
- ชุดดับเพลิง
- หมวกดับเพลิง
- รองเท้าดับเพลิง
- หัวฉีดดับเพลิง
- สายดูดน้า และอื่นๆ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สานักงานปลัด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
งานการเกษตรฯ
สานักงานปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

100,000

100,000

100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
และโทรสารภายในสานักงาน
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
ระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
ของสานักงานเทศบาลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๖ โครงการจัดทาวีดีทัศน์นาเสนอ
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
(ห้องประชุมสภาเทศบาล)
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

อาคารสานักงาน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
และระบบโทรสาร
ให้ใช้งานได้ดี
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ของสานักงาน
จัดทาวิดีทัศน์นาเสนอ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
ห้องประชุมสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

100,000

100,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
50,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่

โครงการ

๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย
หรือความเดือดร้อนในด้าน
อื่นๆ ที่เป็นสาธารณภัย ได้ทัน
กับความต้องการเบื้องต้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนประสบภัย
หรือสาธารณภัย
ในตาบลโนนสะอาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 จานวนประชาชนที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันกับเหตุการณ์

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่ประสบภัย สานักปลัด
พิบัติได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันเหตุการณ์

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในทุกระดับ ทัง้ ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๑.เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
ความคิด สติปัญญา
๒.เพือ่ ให้เด็กได้มีโอกาสร่วม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชนในตาบล
โนนสะอาด

100,000
(100,000)

100,000

100,000 จานวนเด็กและ เด็กมีสภาวะทางสังคม
เยาวชน ที่เข้าร่วม อย่างสมบูรณ์ และ
กิจกรรม
กล้าแสดงออก

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

50,000
(50,000)

50,000

50,000

เด็กเล็กสามารถใช้สื่อ
ต่างๆ ในการพัฒนา
ทักษะเสริมสร้างสติ
ปัญญา

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

30,000
(30,000)
1,004,000
(1,156,000)

30,000

ครูผู้ดแู ลเด็กและผู้ดแู ลเด็ก

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

กิจกรรมและแสดงความสามารถ

๒ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน
วัสดุทางการศึกษา

เพือ่ เพิม่ ทักษะการเรียนรู้
ให้กับเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโนนสะอาด
จานวน ๒ ศูนย์

๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา
๔ โครงการอาหารกลางวันให้
นักเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต
ตาบลโนนสะอาด

เพือ่ เพิม่ และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ทต.โนนสะอาด
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนที่สงั กัด สพฐ.อยู่
ในเขตตาบลโนนสะอาด

ให้กบั ครูผู้ดแู ลเด็กและผู้ดแู ลเด็ก

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อร่างกาย

1,004,000

จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการสนับ
สนุนสื่อการเรียน
การสอน
30,000 จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
1,004,000 จานวนของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

มีความรู้ ความสามารถ
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๕ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตาบลโนนสะอาด
๗ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๘ โครงการอาหารเสริม(นม) และ
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์เด็กร.๘พัน๒
๙ โครงการอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในเขตเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด
๑๐ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อร่างกาย
เพือ่ ให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อร่างกาย
เพือ่ ให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อร่างกาย
เพือ่ ให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) และอาหารกลางวัน
ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน
ในพืน้ ที่มีการศึกษาที่ดี
มีความรู้รอบตัว
๑.เพือ่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ ศูนย์
จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ
ในเขตตาบลโนนสะอาด
จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ ศูนย์
จัดหาอาหารเสริม(นม)
และอาหารกลางวันให้กับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
604,800
(957,600)
481,000
(861,140)

604,800

481,000

604,800 จานวนของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน
481,000 จานวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม

(นม)โรงเรียน
223,000
(311,640)

223,000

107,400
(189,000)

107,400

30,000
(30,000)

30,000

50,000
(40,000)

223,000 จานวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าย ร.๘ พัน ๒
จัดอบรมให้กับนักเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
โนนสะอาด
นักเรียนนักศึกษาในเขต
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๒.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงปิดภาคเรียน
๓.เพือ่ ลดปัญหาการมั่วสุม
ในช่วงปิดเทอม

ตัวชี้วัด
(KPI)

40,000

(นม)โรงเรียน
107,400 จานวนของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน
30,000 จานวนของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การอบรม
40,000 จานวนนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับ
การจ้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

นักเรียนมีความรู้เพิม่ ขึ้น
สามารถนาไปประยุกต์
ใช้กับการเรียนได้

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

นักเรียน/นักศึกษาสามารถ

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

ใช้เวลาว่างให้มปี ระโยชน์

ต่อตนเองและครอบครัว

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๑ โครงการสายสัมพันธ์
วันรับวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๓ โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(o-net)
๑๔ โครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ
การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๕ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลโนนสะอาด

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง
มีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการ
ศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น
๒.เพือ่ นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือเพือ่ พัฒนา
ศูนย์เด็กต่อไป
เพือ่ ให้บริเวณรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่ดี เสริมสร้าง
การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กเล็ก
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นปีที่ ๕-๖
เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
ให้แก่นักเรียนและเยาวชน
ในเขตตาบลโนนสะอาด
มีจริยธรรมอันดีงาม
เพือ่ ส่งเสริมและดูแลสถาบัน
ครอบครัวในตาบลโนนสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
๒ ศูนย์ จานวน ๑ ครั้ง

20,000
(20,000)

20,000

20,000

จานวนนักเรียน ๑.มีการศึกษาต่อในระดับ กองการศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษา ที่สงู ขึ้นไปเรื่อยๆ
ทต.โนนสะอาด
๒.ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน
เห็นความสาคัญของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ ศูนย์
นักเรียนประถมปีที่ ๕-๖
ของร.ร.ในเขตพืน้ ที่ตาบล

100,000
(80,000)

80,000

80,000

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

30,000
(30,000)

30,000

ศูนย์พัฒนาเด็กมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม เด็กนักเรียนมี
การเรียนรู้ที่ดี
นักเรียนมีความรู้ในการ
ทาข้อสอบ o-net ได้ดีขึ้น

จัดอบรมจริยธรรมฯ
ให้กับนักเรียน และ
เยาวชนในเขตตาบล
โนนสะอาด

45,000
(45,000)

45,000

นักเรียนและเยาวชน
ในเขตตาบลโนนสะอาด
มีจริยธรรมที่ดีงาม

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว

10,000
(10,000)

10,000

10,000 จานวนครอบครัว สังคมครอบครัวมีคณุ ภาพ
ที่เข้าร่วมโครงการ เด็กเติบโตอย่างมีคณุ ภาพ

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

ในตาบลโนนสะอาด

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง๒ ศูนย์
มีภูมิทัศน์ที่ดี
30,000 การศึกษาได้รับ
การพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดี
45,000 จานวนนักเรียน
และเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๖ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
๑๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

๑๘ โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสะอาด
๑๙ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสะอาด
๒๐ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบูรพาภิรมย์
๒๑ โครงการจัดทาแปลงสาธิต
ทางการเกษตรหน้าโรงเรียนบ้าน
โนนบุรุษ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมี
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมี
ความพร้อมในการอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคม
เพือ่ ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน

จัดอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตตาบล
โนนสะอาด
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กให้กับเด็กในเขต
ตาบลโนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสะอาด

เพือ่ สร้างความปลอดภัย
สาหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพือ่ สร้างความปลอดภัย
สาหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๑.เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
เกษตรในโรงเรียน
๒.เพิม่ แหล่งเรียนรู้การเกษตร

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสะอาด
(ตามแบบเทศบาล)
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบูรพาภิรมย์
(ตามแบบเทศบาล)
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนบุรุษ เพือ่ จัดทาแปลง
สาธิตทางการเกษตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(40,000)

40,000

40,000
(40,000)

40,000

100,000

100,000

200,000

-

200,000

-

20,000

-

#REF!

#REF!

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนเด็กและ
เยาวชน ที่เข้าร่วม
โครงการ
40,000 เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
100,000 เด็กนักเรียนได้
รับความสะดวก
ในการเรียน
- เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย
- เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย
- เด็กนักเรียน
มีความรู้ทางการ
เกษตรเพิม่ ขึ้น

#REF!

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชน
มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เด็กและเยาวชนมี
ความพร้อมกับการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพร้อมในการเรียน
การสอน
ผู้ปกครองและนักเรียน
รู้สกึ มั่นใจในความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ผู้ปกครองและนักเรียน
รู้สกึ มั่นใจในความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
นักเรียนได้รับความรู้
และเกิดการเรียนรู้ทาง
การเกษตรยิ่งขี้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๑.๒ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมทีด่ ีงามสู่คนรุ่นต่อไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอบรมธรรม
ในวันเข้าพรรษา

๒ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น(ตรุษไทย)
ของไทยคอนสาร

๓ อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลงานไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙
(ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

๑.สร้างความสัมพันธ์อันดี
ของประชาชนในตาบล
๒.อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี
๓.ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และการละเล่นของท้องถิ่น

จัดอบรมธรรมะ
ในวันเข้าพรรษาให้กับ
ประชาชนในตาบล
โนนสะอาด
ประชาชน หมู่ที่ ๗,๘

20,000
(20,000)

๑.เพือ่ รักษาศิลปวัฒนธรรม
พืน้ บ้าน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนการละเล่น
พืน้ บ้านของภาคอีสาน
๒.เพือ่ การส่งเสริมอาชีพ และ
เพิม่ พูนรายได้แก่ราษฎร
๓.เพือ่ ส่งเสริมให้มีการเพิม่
ผลผลิตจากไหม และพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม

๑.การจัดขบวนแห่
๒.การประกวดนางสาว
ขอนแก่น
๓.สนับสนุนการจัด
ประเพณีผูกเสี่ยว
๔.สนับสนุนการจัดงาน
พาแลง
๕.สนับสนุนการประกวด
พานบายศรี

20,000
(15,000)

20,000
(50,000)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

20,000

วัฒนธรรม
ประเพณีได้รับ
การเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชน
20,000 ประเพณีมีการ
อนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูมากขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน ประพฤติ
ปฎิบัติตนดีมีศีลธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของไทย
คงอยู่สบื ไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

๑.ประชาชนเกิดจิตสานึก ที่ทาการปกครอง
และตระหนักถึงความรัก อาเภอชุมแพ
บ้านเกิด ลานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนการละเล่น
พืน้ บ้านของภาคอีสาน
๒.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ

สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๖.สนับสนุนการประกวด
หนูน้อยกาชาด
๗.สนับสนุนการจัด
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์
พืน้ เมือง และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาฯ
พระบรมราขินีนาถ เนือ่ งใน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
บรมราชินีนาถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓.ประชาชนเกิดรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์
๔.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000

20,000

20,000 ผู้บริหาร สท.
พนักงาน ลูกจ้าง
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

20,000

20,000

20,000 ผู้บริหาร สท.
ประชาชนเกิดความ
พนักงาน ลูกจ้าง จงรักภักดีต่อพระบาท
และประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เข้าร่วมกิจกรรม

วโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา

ครบ ๘๕ พรรษา และเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที
แสดงความจงรักภักดี
๕ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
5 ธันวาฯ
เนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธี
อยูห่ ัวฯ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๙๐ พรรษา และเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที
แสดงความจงรักภักดี

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๖ โครงการจัดงานรัฐพิธี

๗ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สงู อายุและ
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สงู อายุ
๘ โครงการสืบสานประเพณี
งานลอยกระทง

๙ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
๑๐ อุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บุคลากรของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาดได้เข้าร่วมพิธี
และเล็งเห็นความสาคัญของ
งานรัฐพิธีต่างๆ
เพือ่ เป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ เป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
งานลอยกระทงให้คงอยู่สบื ไป
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และการละเล่นของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สบื ไป
๑.เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒.เพือ่ เป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

20,000

จัดงานประเพณีสงกรานต์
ในตาบลโนนสะอาด

150,000
(130,000)

20,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

150,000 จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดงานรัฐพิธีของทต.
โนนสะอาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้เข้าร่วมใน
การอนุรักษ์สบื สาน

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
จัดงานประเพณีลอยกระทง

ในตาบลโนนสะอาด

300,000
(300,000)

300,000

300,000 จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้เข้าร่วมใน
การอนุรักษ์สบื สาน

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน
ประชาชนชาวอาเภอชุมแพ

๑๒ ตาบล ๑๓๕ หมู่บ้าน
และ ๓๕ ชุมชน

50,000
(50,000)
7,500
(7,000)

50,000

7,500

50,000

สภาวัฒนธรรมฯ
มีการบริหาร
จัดการงานที่ดีขึ้น
7,500 ความสาเร็จของ
การจัดงานรัฐพิธี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัฒนธรรมพืน้ บ้านคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

๑.ประชาชนชาวอาเภอ
ชุมแพ เกิดความรักชาติ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมแพ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๒.ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้มีสว่ นร่วม
ในการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วงศ์ทุกพระองค์
๓.เพือ่ ให้ประชาชนเกิดสานึก
ร่วมกันในการสร้างความจงรัก
ภักดี สร้างความสามัคคีและ
การมีสว่ นร่วม
๔.เพือ่ เสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ชาวชุมแพ
๕.เพือ่ อนุรักษ์สบื สานประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงาม

๑๑ โครงการอนุรักษ์ศิลปะพืน้ บ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒ อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาด
ประจาปี รวมของดีเมืองชุมแพ
ประจาปี ๒๕๖๐
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เพือ่ อนุรักษ์ศิลปะพืน้ บ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
๑.เพือ่ สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ทั้งในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอื่นในพืน้ ที่

ผู้นาชุมชน/ตัวแทนเด็ก
และเยาวชนจานวน ๕๐ คน

35,000
(35,000)

พีน่ ้องชาวชุมแพ และ
พืน้ ที่ใกล้เคียง

60,000
(80,000)

35,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

๓.ประชาชนเกิดความรู้รัก
สามัคคีและการมีสว่ นร่วม
๔.หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น เอกชน และ
ประชาชน เกิดความร่วม
มือร่วมใจ เกิดความเข้าใจ
อันดีในทุกภาคส่วน
๕.เกิดความเป็นสิริมงคล
แก่ประชาชน
๖.เกิดความรักในท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามและสืบสาน
วัฒนธรรมต่อไป
35,000 จานวนผู้เข้าร่วม ศิลปะพืน้ บ้านและ
โครงการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คงอยู่สบื ต่อไป
60,000 ๑.ได้ร่วมอนุรักษ์ ๑.เพือ่ รักษาไว้ซึ่งขนบ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ธรรมเนียมประเพณีอันดี
๒.ประชาชนได้ งาม ตลอดจนภูมิปัญญา
จาหน่ายสินค้า ท้องถิ่นให้คงอยุ่สบื ไป
ของตนเอง
๒.ประชาชนมีรายได้จาก

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด
ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๓ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

๒.เพือ่ สร้างพลังความรู้รัก
สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกัน
ในชุมชน
๓.เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่อง

การนาสินค้ามาจาหน่าย
ในงาน
๓.ส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าตามนโยบาย

เที่ยว ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๔.เพือ่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
พืน้ เมืองของท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไป
๕.เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคน
ในชุมชน
๖.เพือ่ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป
๑.เพือ่ อนุรักษ์งานบุญบั้งไฟ
ให้คงอยู่สบื ไป
๒.เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ความรักสามัคคีของคน
ในท้องถิ่น

๔.เพือ่ ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สินค้าและแหล่งท่องเที่ยว

ในเขตอาเภอชุมแพให้
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

30,000
(30,000)

30,000

30,000 ๑.จานวนบั้งไฟ ประเพณีเก่าแก่ของไทย
ที่เข้าร่วม
คงอยู่สบื ไป
๒.ความสนใจ
ของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๔ โครงการพุทธาภิเษกและ
ปฏิบัติธรรมประจาปี

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แก่ประชาชนและเยาวชน

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา
๒.เพือ่ ให้ประชาชนให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมปฎิบัติ
ธรรมเพิม่ ขึ้น
๑.เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้อง
๒.เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินการ
ประเพณีที่ถูกต้องและประหยัด
๓.เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้
เข้าใจและสืบทอดประเพณี
ที่ถูกต้องให้คงอยู่สบื ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.ประชาชนทั่วไป
๒.เยาวชนโดยทั่วไป

30,000
(30,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประเพณีเก่าแก่ของไทย
โครงการ
คงอยู่สบื ไป

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

๑.ประชาชนทั่วไป
๒.เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด

20,000
(10,000)

10,000

10,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
โดยจัดทาสถิติ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

802,500

792,500

792,500

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ได้รับคามรู้ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดการด้านสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรค

เพือ่ จัดการด้านสาธารณสุข
จัดซื้อทรายอะเบท
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค น้ายาเพื่อฉีดพ่นกาจัดยุงลาย

120,000
(120,000)

120,000

จัดซื้อน้ามันเติมเครื่องพ่นฯ

๒ อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตาบลโนนสะอาด
๓ โครงการศึกษาดูงาน
ด้านสาธารณสุข

เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
การสาธารณสุข ในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.เพือ่ พัฒนางานสาธารณสุข
๒.อสม.มีความรู้ ความสามารถ
๓.สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหาชุมชนได้

และเครื่องมือที่ใช้สาหรับ
ป้องกันและควบคุมโรคฯ
อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขฯ
จัดอบรมศึกษาดูงานสาหรับ
อสม./สมาชิกสภาทต../ผู้นา

60,000
(60,000)

60,000

550,000
(550,000)

600,000

ชุมชน/บุคลากรทต./รพ.สต.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

120,000 โรคติดต่อและ โรคติดต่อ/โรคระบาด
พาหะนาโรค
ถูกระงับการแพร่หรือ
ต่างๆ ลดลงและ กาจัดให้หมดไป
หมดไป
60,000 งานด้านสาธารณ
สุขมีการบริหาร
จัดการที่ดีขึ้น
700,000 จานวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และทักษะ
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด
รพ.สต.
โนนสะอาด

งานสาธารณสุขตาบล
มีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด

อสม.ได้รับการพัฒนาศักย

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด
รพ.สต.
โนนสะอาด

ภาพของตนเองทั้งในด้าน
วิชาการและการปฏิบัติ
เพื่อยกระดับการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ดี

๔ โครงการสบทบเงินหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือพัฒนา
กอองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพืน้ ที่
เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชน
มีสขุ ภาพจิตที่ดี

สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เพือ่ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หรือพัฒนากองทุน
จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต

ให้กับประชาชนในตาบล

135,000
(100,000)

20,000
(20,000)

135,000

-

135,000 สมทบกองทุน
สปสช.

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เสริมสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคและ
สร้างแผนสุขภาพชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด
สปสช.

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
โครงการ

สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ การออกกาลังกายและสร้าง
ความสามัคคี สร้างสุขภาพที่ดี
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สาหรับ
๑. ประชาชนในตาบล/
ผู้นาชุมชน
๒.บุคลากรใน ทต.โนนสะอาด/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
๓.ส่วนราชการอื่นในเขตพืน้ ที่
๒ โครงการส่งเสริมการออก
๑.เพือ่ เยาวชนและประชาชน
กาลังกายให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านมีสขุ ภาพแข็งแรง
และมีความสามัคคี
๒.เพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกกาลังกายให้กับ
ประชาชนทุกระดับ
๓.เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับ
๑.ประชาชนในตาบล
๒.บุคลากรในเทศบาล
๓.ร่วมกับส่วนราชการ
อื่นๆ

300,000
(300,000)

350,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชน บุคลากร และ
โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด
ทต.โนนสะอาด
สปสช.

และมีความสามัคคี
สร้างแรงจูงใจให้รักการ
เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพิ่มขึ้น

.- อบรมให้ความรู้
การเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ ง
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ไว้สาหรับบริการ
ประชาชนในตาบล
โนนสะอาด

100,000

100,000

100,000 ๑.จานวนอุปกรณ์
กีฬาครบ
ทุกประเภท
เพียงพอต่อการ
ใช้ออกกาลังกาย
๒. ประชาชน
มีความสนใจ
การเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เยาวชนและประชาชนใน

ตาบลโนนสะอาด
มีสขุ ภาพแข็งแรง และ
มีความสามัคคี

กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด

#REF!

#REF!

#REF!

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
ลาน้าเชิญ (คสล) หมู่ที่ ๔
เป็นไปอย่างสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน (คสล.)
ข้ามลาน้าเชิญ หมู่ที่ ๔

-

4,000,000

-

๒ โครงการก่อสร้างประตูน้า
กุดยายใต้ กุดตาผาน
หมู่ที่ ๔

ก่อสร้างประตูน้า
กุดยายใต้ กุดตาผาน
หมู่ที่ ๔

-

400,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑ โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑
เกษตร

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา
น้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑

500,000
(300,000)

500,000

500,000 ปริมาณน้้ามีเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร

๒ โครงการขุดลอกคูคลอง
หนองผือ หมู่ที่ ๑

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคูคลองหนองผือ
หมู่ที่ ๑

200,000
(200,000)

200,000

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑
จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด
ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔
๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตรจากนานายแก้ว
ถึงกุดเอี่ยนจ่อย หมู่ที่ ๑
๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ ๒

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตรจากบริเวณป่าช้า
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑
ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔
ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร ระยะทาง ๘๐๐ ม.

จากบ้านนายบุญสงค์ รีชมรัตน์

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
นายบุญสงค์ รีชมรัตน์ ถึง
นานายเสถียร บุระกรณ์

-

-

100,000

100,000

-

-

-

จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง

100,000 จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง
-

จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง

ถึงนานายเสถียร บุระกรณ์
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีน้าไว้ใช้ในการเกษตร ๑.อบจ. ขอนแก่น
๒.หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกรมีน้าใช้
๑.อบจ. ขอนแก่น
ในการเกษตร
๒.หน่วยงานอื่น
อย่างเพียงพอ
ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ประชาชน
กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
การไฟฟ้าชุมแพ
เพือ่ ให้ประชาชน
กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
การไฟฟ้าชุมแพ
เพือ่ ให้ประชาชน
กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
การไฟฟ้าชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๖ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร หมู่ที่ ๓
บึงหนองบัวถึงที่นานายแป
๗ โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ ๓(ล้าห้วยชัน)
จากปากอ่างหนองบัว ถึง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้าสายจาก
บึงหนองบัว-ที่นานายแป
สิมมา ระยะทาง ๒ กม.
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จากปากอ่างหนองบัว ถึง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(1,000,000)

1,000,000

-

จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง

600,000

-

-

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิม่
มากขึ้น

1,000,000
(400,000)

-

-

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

นานายแปร สิมมา(ตะวันตก)

นานายแปร สิมมา (ฝั่งตะวันตก)

นานายทัย ต่อศักดิ์(ตะวันออก)

นานายทัย ต่อศักดิ(์ ฝั่งตะวันออก)

ลงหินคลุกทั้งสองฝั่ง
ระยะทางฝั่งละ ๓ กม.
กว้างฝั่งละ ๓ เมตร
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
สะพานไม้ หมู่ที่ ๔

ทั้งสองฝั่ง ระยะทางฝั่งละ
๓ กม. กว้างฝั่งละ ๓ เมตร
๘ โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซม สะพานไม้
หมู่ที่ ๔

เพือ่ ให้ประชาชนมีสะพาน
ใช้ในการข้ามล้าน้้าเชิญ
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๙ โครงการก่อสร้างถนน
สู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ ๔
สายน้้าพุ ถึง ห้วยทรายขาว

เพือ่ ให้ประชาชนมีถนน
ไว้ใช้ประโยชน์
ในการท้าการเกษตร

ก่อสร้างถนนสายน้้าพุห้วยทรายขาว ระยะทาง
๑,๕๐๐ เมตร กว้าง๔ เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

(192,000)

192,000

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน กองช่าง
การเกษตร
ทต.โนนสะอาด
การไฟฟ้าชุมแพ
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกรวดเร็วในการ ทต.โนนสะอาด
สัญจรไปมา

ประชาชนมีสะพาน
กองช่าง
ที่แข็งแรงทนทาน
ทต.โนนสะอาด
ใช้ส้าหรับข้ามล้าน้้าเชิญ อบจ.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๐ โครงการก่อสร้างประตูน้า
บล็อกคอนเวิร์ส กุดยายใต้
หมู่ที่ ๔
๑๑ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร หมู่ที่ ๕
สายล้าน้้าเชิญ จากโรงสูบน้้า
ถึงบ้านนางจารุณี

เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
เกษตร

ก่อสร้างประตูน้า
บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้

(300,000)

500,000

-

ปริมาณน้้ามีเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาย
ล้าน้้าเชิญ จากโรงสูบน้้า
ถึงบ้านนางจารุณี
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

(1,000,000)

1,000,000

-

จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง

๑๒ โครงการขุดลอกบึง
หนองผือ หมู่ที่ ๖

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกบึงหนองผือ
หมู่ที่ ๖

(200,000)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร
จากถนนมะลิวัลย์ ถึง
เชื่อมบึงห้วยแย้
หมู่ที่ ๖
๑๔ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตรคุ้มโนนทอง หมู่ที่ ๖

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้คมนาคม ได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย

ถนนมะลิวัลย์เชื่อมบึงห้วยแย้
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ในเวลากลางคืน

ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร
คุ้มโนนทอง หมู่ที่ ๖

100,000
(100,000)

-

-

-

100,000

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ
-

-

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น
จ้านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีน้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
อบจ.
เพือ่ ให้ประชาชน
กองช่าง
มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ทต.โนนสะอาด
อบจ.

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ มากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
อบจ.
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๕ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร บ้านสนามบิน
สายจากบ้านนายทะ ไกรเวียง
ถึงบ้านนายหนูเกณฑ์
หมู่ที่ ๗
๑๖ โครงการซ่อมแซมคลองน้้า
จากบ้านนางระเบียบ
ถึงแม่น้าเชิญ หมู่ที่ ๗
๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
สู่แหล่งเกษตร
จากบึงห้วยแย้ ถึง
นานางสาวขนิษฐา หมู่ที่ ๘

เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ในเวลากลางคืน

ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร
ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม.

-

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

-

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้คมนาคม ได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย

ซ่อมแซมคลองน้้า
จากบ้านนางระเบียบ
ถึงแม่น้าเชิญ หมู่ที่ ๗
ก่อสร้างถนน
จากบึงห้วยแย้ ถึง
นานางสาวขนิษฐา

๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร
จากไร่กาแฟรีสอร์ท ถึง
สะพานฝายน้้าล้น หมู่ที่ ๙

.- เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ถาวรใช้ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

จากไร่กาแฟรีสอร์ทถึง
สะพานฝายน้้าล้น
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

-

-

100,000

-

200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ
-

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น
300,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ มากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
อบจ.
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้คมนาคม ขนส่ง
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ทุกหมู่บ้าน
ในต้าบลโนนสะอาด

500,000
(500,000)

500,000

๒๐ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตรในต้าบลโนนสะอาด
๒๑ โครงการเพิม่ ป้ายจราจรใน
เขตชุมชน ตามถนนสาย
ขก ๒๑๐๕ แยกทางหลวง
หมายเลข ๑๒ บ้านเหมือดแอ่
ถึงบ้านแสนสุข ตลอดจน
ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร
๑.รักษาระเบียบการจราจร
บนท้องถนน ลดอุบัติเหตุ
๒.ช่วยให้การเดินทางราบรื่น
สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
๓.สามารถบอกต้าแหน่ง ที่อยู่
ได้อย่างชัดเจน

ทุกหมู่บ้าน
ในต้าบลโนนสะอาด
ติดตั้งป้ายบอกทาง และ
ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด
ตามทางแยก ทางโดยรอบ
หมู่บ้าน ในต้าบล
โนนสะอาด

500,000
(500,000)
100,000

500,000

3,100,000.00

4,292,000.00

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น
500,000 จ้านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ติดตั้ง
100,000 จ้านวนป้ายบอกทาง
ที่ชัดเจนและถูกต้อง

1,700,000.00

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
๑.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
๒.ประชาชนในพืน้ ที่มี
วินัยการจราจรที่ดี
๓.ประชาชนที่สญ
ั จร
ไปมารู้เส้นทางอย่างดี

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๒.๒ แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ เพือ่ ช่วยเหลือคนชรา
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
และคนพิการ/เอดส์
ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้
กับชุมชน
๒ โครงการป้องกันและแก้ไข ๑.เพือ่ ช่วยเหลือในด้าน
ปัญหาเอดส์ของศูนย์เฉลิม
ค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อใน
พระเกียรติเพือ่ ช่วยเหลือ
ด้านการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด
๒.เพือ่ ช่วยเหลือด้านทุนใน
เชื้อ H.I.V อ้าเภอชุมแพ
การประกอบอาชีพ ให้ผู้ป่วย
จ.ขอนแก่น ประจ้าปี
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V
งบประมาณ ๒๕๖๐
มารายได้จุนเจือครอบครัว
เพือ่ ลดปัญหาสังคม
๓.เพือ่ เป็นทุนการศึกษา
ส้าหรับบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ H.I.V
๔.เพือ่ จัดท้าสื่อ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพือ่
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันแก้ไข และวิธี

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผู้สงู อายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ในต้าบล
โนนสะอาดที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน

7,000,000
(7,000,000)

7,000,000

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V ในพืน้ ที่
อ้าเภอชุมแพ

40,000
(20,000)

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

7,000,000 จ้านวนผู้สงู อายุ
คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
40,000 จ้านวนผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สงู อายุ คนพิการ และ ส้านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน ทต.โนนสะอาด
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

๑.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาเอดส์มากยิ่งขึ้น
และสามารถป้องกัน
ตนเองได้อย่างถูกวิธี
๒.ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ
ครอบครัวได้รับการ
ช่วยเหลือ ท้าให้มีก้าลัง
ใจในการอยู่รวมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ลดปัญหาสังคม
๓.สถานการณ์ของ
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ
H.I.V ในพืน้ ที่อ้าเภอ
ชุมแพลดลง

ศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพือ่
ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V
อ้าเภอชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๓ โครงการวันผู้สงู อายุของ
ทต.โนนสะอาด

๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
ปฏิบัติตนส้าหรับผู้ติดเชื้อฯ
สมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลรอบข้าง
๑.เพือ่ ให้ผู้สงู อายุได้รวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมร่วมกัน
๒. เพือ่ แสดงความกตัญญู
ต่อผู้สงู อายุ
๑.เพือ่ ให้การสงเคราะห์ด้าน
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
และอ้านวยความสะดวกด้าน
สถานที่แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

๒.เพือ่ ให้การสนับสนุนแก่ผู้
ร่วมบริจาคโลหิต โดยการ
สนับสนุนเป็นค่าน้้ามันรถ
ส้าหรับหมู่บ้าน ชุมชน ที่จัด
ยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้ร่วม
บริจาคโลหิต
๓.เพือ่ เสริมสร้างขวัญและ
ก้าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดกิจกรรมวันผู้สงู อายุ
ส้าหรับผู้สงู อายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

120,000
(120,000)

120,000

120,000 จ้านวนผู้สงู อายุ
ที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน และ
ประชาชนในพืน้ ที่อ้าเภอ
ชุมแพ และอ้าเภอใกล้เคียง

10,000
(10,000)

10,000

10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

ผู้สงู อายุได้ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
ท้าให้ผู้สงู อายุมีความสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
๑.ผู้บริจาคโลหิตได้รับ
การบ้ารุงร่างกายหลัง
การบริจาคโลหิต
๒.ผู้บริจาคโลหิตและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการดูแลบ้ารุง
ขวัญและก้าลังใจ
พร้อมทั้งเต็มใจในการ
เสียสละและชักชวน
ผู้บริจาครายใหม่ร่วม
บริจาคในครั้งต่อไป
๓.ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย
ผู้ประสบอุบัติเหตุ และ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัด
ทต.โนนสะอาด
รพ.สต.

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอชุมแพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผู้มาบริจาคโลหิต
๔.สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆ เพือ่ อ้านวยการให้
การบริจาคโลหิต ดวงตา และ
อวัยวะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

๕ โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑.เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น
๒.เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาด

จังหวัดและสภากาชาดไทย
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๓.เพือ่ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ องค์กร
เอกชนและประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่น

ประชาชนผู้ประสบภัย
ผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส
และเด็กนักเรียนในพืน้ ที่
จังหวัดขอนแก่น

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ต้องการเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ ได้อย่างทันท่วง
ที ให้สามารถชีวิตรอด
และปลอดภัย
๔.เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การบ้าเพ็ญตนเป็น
พลเมืองดีและการเสีย
สละเพือ่ มนุษยชาติ
20,000 จ้านวนผู้ประสบภัย ๑.จังหวัดขอนแก่นและ ส้านักงาน
ผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส เหล่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาด
ที่ได้รับการสงเคราะห์ ขอนแก่น มีรายได้จาก จังหวัดขอนแก่น
การจัดงานไว้ใช้ส้าหรับ
ในการด้าเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของจังหวัด
ขอนแก่น และเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
๒.ส่วนราชการ
ประชาชนที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายได้รับทราบ
ผลงาน และบทบาท
หน้าที่ตามภารกิจ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
ยกระดับ (ทับเส้นเดิม)
อย่างสะดวกและปลอดภัย
จากบ้านนายพวน เพชรเทศ
ถึงบ้านนายสมศรี หมู่ที่ ๑
๓ โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ที่ศาลาเอนกประจาหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑
๔ โครงการถนนลงหินคลุก
จากถนนดาถึงนานายสิน
เจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๑

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมู่บ้าน จานวน
๒๐ จุด
ถนน คสล.(ทับเส้นเดิม)
ยกระดับให้สูงขึ้นกว่าเดิม
จากบ้านนายพวน เพชรเทศ

200,000

-

-

จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

400,000

-

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างทั่วถึง
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ถึงบ้านนายสมศรี ยาว ๑๔๑ม

กว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
จัดซื้อและติดตั้งหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านครบชุด

ลงหินคลุกจากถนนดาถึง
นานายสิน เจริญทรัพย์

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

200,000

-

-

200,000

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
กันอย่างทั่วถึง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
ต่อจากถนน คสล.เดิม
อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถึงสะพานข้ามลาน้าเชิญ
หมู่ที่ ๑

ถนน คสล. ยาว ๗๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้าง ๕ เมตร

-

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ตามถนนสาย
จากบ้านโนนสะอาด ถึง
มิตรภาพรีสอร์ท หมู่ที่ ๑
๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสมาน ถึง
บึงห้วยต้อน หมู่ที่ ๑

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนภายในหมู่บ้าน จาก
บ้านโนนสะอาดถึง
มิตรภาพรีสอร์ท
ถนน คสล. ยาว ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้าง ๕ เมตร

-

-

-

-

๘ โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
จากบ้านนายจันทร์ มาวงษ์
ถึงบ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด
๙ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนภายในหมู่บ้าน จาก
บ้านนายจันทร์ มาวงษ์ ถึง
บ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

-

-

-

-

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
100,000 จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

200,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
100,000 จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

100,000 จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๐ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหลังใหม่
หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของประชาชนบ้านเหมือดแอ่
หมู่ที่ ๒

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
จากบ้านนายวิไล คาโม้ ถึง
อย่างสะดวกและปลอดภัย
บ้านนายกัณหา หมู่ที่ ๒

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
จากบ้านนายนวลใย เจิดภูเขียว อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถึงบ้านนายสมจิตร ลอยชัยภูมิ

หมู่ที่ ๓
๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก (บุกเบิกทางเส้นใหม่)
จากนาแม่อยู่ ถึงพระลานหินเกิง้

หมู่ที่ ๓

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างศาลาประชาคม
(หลังใหม่) บริเวณด้านข้าง
ลานกีฬา หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่
ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๕๐ เมตร
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายนวลใย ถึง
บ้านนายสมจิตร
ยาว ๑๐๕ ม. กว้าง ๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จากนาแม่อยู่ ถึง พระลานหิน

เกิ้ง ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ ม.กว้าง ๓.๕๐ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

300,000

-

200,000

-

-

300,000

-

-

180,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนประชาชนหรือ
จานวนกิจกรรมที่ใช้
ประโยชน์จากศาลา
ประชาคม
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ศาลาประชาคมไว้ใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๔ โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน
จากบ้านนายน้อย กุดภูเขียว
ถึงบ้านนายบุญหลาย ทองสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนภายในหมู่บ้าน ม.๓

-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

จากบ้านนายน้อย กุดภูเขียว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ถึงบ้านนายบุญหลาย ทองสม

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ถึง อย่างสะดวกและปลอดภัย
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๒

๕ จุด
ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. กว้าง
๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๑๖ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา
หมู่ที่บา้ น บริเวณสนามฟุตบอล และการออกกาลังกายของคน
หลังน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ในหมู่ที่บ้าน
๑๗ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
ลาน้าเชิญ (คสล) หมู่ที่ ๔
เป็นไปอย่างสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บา้ น

๑๘ โครงการซ่อมแซมสะพานข้าม
ลาน้าเชิญ (คสล) หมู่ที่ ๔

ซ่อมแซมสะพานไม้
ข้ามลาน้าเชิญ หมู่ที่ ๔

เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
เป็นไปอย่างสะดวก
และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

บริเวณสนามฟุตบอล หลัง
น้าประปาหมู่บ้าน ม.3
ก่อสร้างสะพาน (คสล.)
ข้ามลาน้าเชิญ หมู่ที่ ๔

2,200,000

-

-

-

-

4,000,000

-

1,000,000

-

ร้อยละหรือจานวน ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
200,000 จานวนประชาชน
ประชาชนมีร่างกายที่
ที่มาเล่นกีฬาหรือ
แข็งแรง และใช้เวลา
ออกกาลังกาย
ว่างให้เกิดประโยชน์
- ร้อยละหรือจานวน ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
ที่มีการคมนาคม
ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
- ร้อยละหรือจานวน ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
ที่มีการคมนาคม
ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
อบจ.

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสงวน ถึง
บ้านนายบุญ (คอสะพาน)
หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
จากปากทางเข้าวัดโนนสาราญ อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถึงตัวศาลาวัด
หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสงวน ถึง
บ้านนายบุญ (คอสะพาน)
ระยะทางยาว ๓๔๐ ม.
กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
จากปากทางเข้าวัดถึง
ตัวศาลาวัด หมู่ที่ ๔
ระยะทางยาว ๑๒๒ ม.

750,000

400,000

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๔

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

๒๒ โครงการก่อสร้างประตูน้า
กุดยายใต้ กุดตาผาน
หมู่ที่ ๔
๒๓ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๔ จากสะพาน
ข้ามน้าเชิญถึงทางเข้าบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ ๑

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประตูน้า
กุดยายใต้ กุดตาผาน
หมู่ที่ ๔
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จากสะพานข้ามน้าเชิญ
ถึงทางเข้าบ้านโนนสะอาด
ระยะทางยาว ๒ กม.

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

400,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
320,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
- ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย
- จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้าได้ดี

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

800,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
อบจ.
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายทรงพจน์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

บุญโคกล่าม ถึงบ้านนายแสวง

เน็จบารุง หมู่ที่ ๔
๒๕ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ศาลาเอนกประสงค์และ
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
สายซอยหนองบงถึง ไร่จิตรกวี อย่างสะดวกและปลอดภัย
หมู่ที่ ๕

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
สายศาลาเอนกประสงค์ ถึง อย่างสะดวกและปลอดภัย
บ้านนายเปี่ยง ตาประดับ
หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายทรงพจ ถึง
บ้านนายแสวง เน็จบารุง
หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๒๐๐ ม.
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณศาลาเอนกประสงค์
และรอบหมู่บ้าน
ก่อสร้างถนน คสล.
(ต่อถนนเส้นเดิม)
สายซอยหนองบงถึงไร่
จิตรกวี ระยะทาง ๑๖๔ ม.
กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
(ต่อถนนเส้นเดิม) สายศาลา
เอนกประสงค์ ถึงบ้านนาย
เปี่ยงตาประดับยาว ๑๓๐ ม.
กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000

-

-

-

410,000

-

-

450,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
100,000 จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง
-

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง
อย่างสะดวกและปลอดภัย
โรงสูบน้าไฟฟ้า หมู่ที่ ๕

๒๙ โครงการจัดซื้อเต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ
หมู่ที่ ๖
๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
สายบ้านนายหนูเกณฑ์
หมู่ที่ ๖

เพื่อให้ประชาชนมีเต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
คุ้มโนนทอง หมู่ที่ ๖
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างถนน คสล.
1,000,000
(ต่อถนน คสล.เส้นเดิม)
ถึงโรงสูบน้าไฟฟ้า
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้
100,000
สาหรับ หมู่ที่ ๖
ซ่อมแซมถนน คสล.
0
สายบ้านนายหนูเกณฑ์
ยาว ๒๕๐ ม. กว้าง ๔ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
คุ้มโนนทอง ยาว
ยาว ๘๘ ม. กว้าง ๔.๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๓๒ โครงการซื้อโต๊ะยาวขาพับ
๑๐ ตัว หมู่ที่ ๗

เพื่อให้ประชาชนมีโต๊ะขาวยาว ขนาด ๖๐ ซม. ยาว ๒๒๐ ซม.
ไว้ใช้ประโยชน์

-

๓๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

-

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

-

-

-

-

600,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนโต๊ะที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมี เก้าอี,้ โต๊ะ
ไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีโต๊ะขายาว
ไว้ใช้ประโยชน์

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

-

-

100,000

250,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
100,000 จานวนโต๊ะที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
-

จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓๔ โครงการเปลีย่ นระบบ
เมนท์ประปารอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗
๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายพุก ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอมีคุณภาพ

วางระบบเมนท์ประปา
รอบหมู่บ้านใหม่

-

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายพุก ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ หมู่ ๗
ระยะทาง ๘๘ ม.

200,000

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายเปลีย่ น ถึง
ลาน้าเชิญ หมู่ที่ ๗

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายเปลีย่ น ถึง
ลาน้าเชิญ หมู่ ๗
ระยะทาง ๗๐ ม.

150,000

-

-

๓๗ โครงการสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางสม อุดทาเวียง
ถึงบ้านนางสุนันท์ มาตุ้ม
หมู่ที่ ๘

เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.
ยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๔ ม.
หนา ๐.๑๕ ซม.

1,100,000

-

-

๓๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน

-

400,000

-

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๓๙ โครงการประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอมีคุณภาพ

๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป
เสียในหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ ๘
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ่อบาดาล ๒๐๐ ม.
ท่อเมนท์เชื่อม ๒ นิ้ว
ก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย
ภายในหมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

350,000

-

200,000

200,000 จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

ต่อจากของเดิม ยาว ๑๕๓ ม.

๔๑ โครงการวางระบบท่อประปา
(ท่อเมน) ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘
๔๒ โครงการถนนลงหินคลุก
จากนานายจรุง ใจวิเชษฐ
ถึงนานายผ้าย ตาทอง
หมู่ที่ ๘
๔๓ โครงการจัดซื้อเต็นท์
โต๊ะ(กลม) เก้าอี้
หมู่ที่ ๙
๔๔ โครงการสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสมพร ถึง
บ้านนายสะอาด สิงรอด
หมู่ที่ ๙

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอมีคุณภาพ
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเต็นท์
โต๊ะ เก้าอี้ ไว้ใช้ประโยชน์
เพื่อให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

วางระบบท่อประปา
หมู่บ้าน (ท่อเมน) ภายใน
หมู่บ้าน
ลงหินคลุก
จากนานายจรุง ใจวิเชษฐ
ถึงนานายผ้าย ตาทอง
หมู่ที่ ๘
จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ(กลม)
เก้าอี้ สาหรับ หมูที่ ๙
ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสมพร ถึง
บ้านนายสะอาด สิงรอด
ยาว ๑๔๕ ม. กว้าง ๕ ม.
ถึงทางโค้ง ๒๐๐ ม.

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย
จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

การระบายน้าเป็นไป
กองช่าง
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

100,000

-

-

จานวนที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ประชาชนมีเต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ไว้ใช้ประโยชน์

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

180,000

-

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
เสียรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน้าเสีย
รอบหมู่บ้าน

๔๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตตาบลโนนสะอาด

500,000

500,000

๔๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
ภายในตาบลโนนสะอาด
หมู่ ๑-๙

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้การคมนาคมอย่าง
ถาวรและได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้าน

500,000

500,000

๔๘ โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาหรับคนพิการ และของ
พนักงานเทศบาล
๔๙ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ
สาหรับคนพิการ และผู้มา

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการ
ของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้พิการได้เข้าถึงบริการของ
ติดต่อราชการที่ทต.โนนสะอาด เทศบาลได้อย่างทั่วถึง

-

350,000

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

ก่อสร้างห้องน้าสาหรับ

300,000

-

500,000

-

คนพิการ และสาหรับผู้มารับ

บริการของ ทต.โนนสะอาด
ก่อสร้างที่จอดรถสาหรับ
คนพิการ และประชาชนผู้มา

รับบริการที่ ทต.โนนสะอาด

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย
500,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
500,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น
- จานวนผู้พิการที่มี
ห้องน้าที่ดีและได้
มาตรฐานใช้
- สถานที่จอดรถ
สาหรับคนพิการ
ได้มาตรฐาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้าเป็นไป
กองช่าง
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

ผู้พิการได้รับความ
สะดวกและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ผู้พิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า ๑.เพื่อให้การระบายน้าได้อย่าง
เสีย ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑-๙
สะดวกและรวดเร็ว
๒.เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมขัง
๕๑ โครงการก่อสร้างทางลาด
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
สาหรับคนพิการ
ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ของ ทต.โนนสะอาด
ตนเองได้
๕๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
เครือ่ งขยายเสียง
ติดลาโพง VCD
๕๓ โครงการจัดซื้อเต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ เพื่อให้ประชาชนมี เก้าอี,้ โต๊ะ
ของ ทต.โนนสะอาด
ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกหมู่บ้าน
ในเขตตาบลโนนสะอาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

ก่อสร้างทางลาดสาหรับ
คนพิการ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
จัดซื้อและติดตั้งหอกระจาย
ข่าวทุกหมู่บ้านครบชุด

50,000

50,000

-

100,000

โต๊ะ ๑๐ ตัว เก้าอี้ ๒๐๐ ตัว
เต็นท์ ๒ หลัง

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้าเสีย
50,000 จานวนผู้พิการที่ได้รับ
ความสะดวก
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้าเป็นไป
กองช่าง
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.โนนสะอาด

ผู้พิการได้รับความ
สะดวกและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ประชาชนได้รับข่าวสาร
กันอย่างทั่วถึง

ร้อยละหรือจานวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างทั่วถึง
100,000 จานวนโต๊ะที่เพียงพอ ประชาชนมี เก้าอี,้ โต๊ะ
ต่อการใช้งาน
ไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

กองช่าง
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย
หรือความเดือดร้อนในด้าน
อื่นๆ ที่เป็นสาธารณภัย ได้ทัน
กับความต้องการเบื้องต้น
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการรับมือ
กับเหตุฉุกเฉินในชุมชน
๒.เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัยมากขึ้น
๓.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อปพร. ให้เกิดความรู้
ความชานาญ เกิดความสามัคคี

ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนประสบภัย
หรือสาธารณภัย
ในตาบลโนนสะอาด
จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.
ในตาบลโนนสะอาด
ปีละ ๑ ครัง้

2,000,000 3,000,000
(2,000,000)

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 จานวนประชาชนที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันกับเหตุการณ์
150,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่ประสบภัย สานักปลัด
พิบัติได้รับการช่วยเหลือ ทต.โนนสะอาด
ได้ทันเหตุการณ์

๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ
มีความรู้ ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
การเผชิญเหตุในชุมชน
สามารถป้องกันและ
ระงับภัยชั้นต้นได้
๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้
รับจากการฝึกอบรม
นาไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการอบรมทบทวน
หนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ชีพ
(OTOS)

๑. เพื่อสร้างและพัฒนาทีม
กู้ชีพในตาบลโนนสะอาด
๒.เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย
๓.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทีมกู้ชีพตาบลโนนสะอาด
ให้มีความรู้ ความชานาญ

จัดฝึกอบรมทบทวน
หนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ชีพ
ของเทศบาลตาบล
โนนสะอาด

๔ โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑. เพื่อซ้อมแผนการป้องกัน
จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน
และบรรเทาสาธารณภัย
ซ้อมแผนการป้องกันและ
๒.เพื่อเตรียมความพร้อมใน
บรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๓.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้มีความรู้ ความชานาญ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน
๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้
รับจากการฝึกอบรม
นาไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ
๓.มีทีมกู้ชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน
๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้
นาไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย
๓.มีทีมกู้ชีพที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ
ทต.โนนสะอาด

งานป้องกันฯ
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๕ โครงการฝึกอบรม
การดับเพลิงเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการรับมือ
กับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น
๒.เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. อปพร. ได้รับคัดเลือก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

๒. เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลโนนสะอาด
ผู้รับมอบหมาย ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการ
อบรมครบตาม
หลักสูตรพร้อม
ปฏิบัติงานได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ
มีความรู้ ความเข้าใจใน ทต.โนนสะอาด
การเผชิญเหตุในทันที
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยชั้นต้นได้
๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้
รับจากการฝึกอบรม
นาไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ

๓.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ

๑ โครงการขุดลอกบึงหนองผือ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
ขุดลอกหนองผือ
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน ทต.โนนสะอาด
การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอื่น
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๒ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้

๓ โครงการขุดลอกบึงศาลา

๔ โครงการขุดลอก
บึงหนองแหวน

๕ โครงการขุดลอกบึง
สระหนองน้าสาธารณะ
จานวน ๙ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขุดลอกบึงห้วยแย้

1,000,000
(977,000)

1,000,000

1,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึงศาลา

1,000,000
(977,000)

1,000,000

1,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึงหนองแหวน

1,000,000
(977,000)

1,000,000

1,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึง สระน้า หนองน้า 3,000,000
สาธารณะในเขตตาบล
(3,000,000)

3,000,000

3,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทต.โนนสะอาด
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ทต.โนนสะอาด
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ทต.โนนสะอาด
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ทต.โนนสะอาด
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๖ โครงการกาจัดวัชพืชใน
ห้วย,หนอง,คลอง,บึง
จานวน ๙ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
กาจัดวัชพืชในเขตตาบล
การเกษตรและป้องกันน้าท่วม
๒. เพื่อพัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(3,000,000)

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 จานวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน ทต.โนนสะอาด
การเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานอื่น
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้อง
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๓.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๖๐

๑.เพื่อเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของรัฐบาล,ศอ.ปส.
และจังหวัดขอนแก่น ไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
คือสามารถควบคุมสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด และลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหาให้ได้

อุดหนุนงบประมาณสาหรับ
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัด
ขอนแก่น
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุม่
เป้าหมาย ประกอบด้วย
ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยา
กลุม่ เสี่ยง ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปทั้งจังหวัดขอนแก่น

30,000
(30,000)

30,000

30,000 ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.ศอ.ปส.จ.ขก.สามารถ
เปลีย่ นแปลงนโยบาย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล,ศอ.ปส. และ
จังหวัดขอนแก่น ไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
๑.ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น(ศอ.ปส
จ.ขก.)
๒.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อย่างเห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม

๒.เพื่อเพิ่ทประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ให้ทันต่อ
สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน
ในทุกมิติ ทั้งมิติบุคคล (ผู้ค้า/
ผู้เสพ/ผู้เสี่ยง) มิติพื้นที/่ สถาน
ที่และตัวยา รวมทั้งปัญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
ปัญหายาเสพติด
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการ บริหารจัดการการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ทั้งระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน/ชุมชน
๔.เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของหน่วยงานที่
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถควบคุมสถาน
การณ์ปัญหายาเสพติด
และลดระดับความ
รุนแรงของปัญหาให้ได้
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

๒.การดาเนินงานป้อง
กันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.
จ.ขก.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นเป็นไป
อย่างเท่าทันต่อสถาน
การณ์ยาเสพติดปัจจุบัน
ในทุกมิติ ทั้งมติบุคคล
(ผู้ค้าผู/้ เสพ/ผู้เสี่ยง)
มิติพื้นที/่ สถานที่และ
ตัวยา รวมทั้งปัญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
ปัญหายาเสพติด
๓.การอานวยการบริหาร
จัดการการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ในการจัดกิจกรรม
ทั้งด้านป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดทุกด้าน และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล และหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.ศอ.ปส.จ.ขก.สามารถ
สนับสนุนการดาเนิน
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ในการจัดกิจกรรม
ทั้งด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกด้าน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอชุมแพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์
๑เพื่อให้สามารถป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่าง
ยัง่ ยืน และมีระบบเฝ้าระวัง
ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อสร้างกระแสสังคม
ปลุกจิตสานึกให้ประชาชน
ทั่วไปเกิดพลังแผ่นดินและ
เข้าร่วมเป็นพลังแผ่นดินใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๓.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน
และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ผู้ใช้แรงงาน ไม่ให้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้สามารถเอาชนะยาเสพติด
และปัญหาอื่นๆได้
๔.เพื่อควบคุมแหล่งแพร่ระบาด

ของยาเสพติด และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด มิให้แพร่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑.ผู้ค้า/ผู้จาหน่ายยาเสพติด
ที่หลงเหลืออยู่ ได้รับการ
ลงโทษตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด
๒.ผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติดหรือ
ผู้ติดซ้าและติดรายใหม่ เข้าสู่

กระบวนการบาบัดรักษาให้
ครบถ้วนและสามารถดารง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(40,000)

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

40,000 ประชาชนมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจ เกิดความ
เชื่อมั่นตระหนักใน
ปัญหายาเสพติดและ
เข้าร่วมในการต่อสู้
กับปัญหายาเสพติด
ของจังหวัด

ชีวิตได้อย่างปกติสขุ ในสังคม

๓.ผู้นา/แกนนา/ผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน มีความเข้มแข็ง

และยัง่ ยืนในการเอาชนะ
ยาเสพติด
๔.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ

สามารถรักษาสถานภาพ
ไม่ให้ปัญหายาเสพติด
กลับมารุนแรง
๕.เด็กและเยาวชนทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถาน
ศึกษาได้รับการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๑.ประชาชนมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจ เกิดความ
เชื่อมั่นตระหนักใน
ปัญหายาเสพติดและ
เข้าร่วมในการต่อสู้
กับปัญหายาเสพติด
ของจังหวัด
๒.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ทั้งระบบสมัครใจ และ
ระบบบังคับบาบัด ได้
รับการบาบัดรักษาและ
ติดตามช่วยเหลือ ดูแล
และพัฒนาอย่างทั่วถึง
มีอาชีพ มีงานทา
มีรายได้เพียงพอที่จะ
ดารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ

๓.ผู้ค้า/ผู้ผลิต/ผู้นาเข้า
ยาเสพติดหลงเหลืออยู่
ถูกขยายผล ดาเนินคดี
หรือถูกตรวจสอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมแพ
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอ
ชุมแพ(ศป.ปส.
อ.ชุมแพ)

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ระบาดเข้าสู่สถาบันต่างๆ
มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
อันมีผลกระทบต่อสังคม
และห่างไกลยาเสพติด
โดยรวม เช่น ครอบครัว
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการหอพัก
บ้านเช่า และแหล่งมั่วสุมอื่นๆ
ตลอดจนเส้นทางคมนาคมสาคัญ

๕.เพื่อติดตามช่วยเหลือค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับ
การบาบัดรักษาตามกระบวน
การที่เหมาะสมให้สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขใน
สังคม
๖.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดให้สามารถดาเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันส่งผลต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม

๗.เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสังคมต่างๆ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
ผู้ค้ายาเสพติดรายสาคัญ
และผู้ขายยาเสพติดตาม
หมายจับ
๔.พื้นที่แพร่ระบาด/
ชุมชนที่มีปัญหาและ
แหล่งมั่วสุมได้รับการ
แก้ไข มีกลไกและ
ระบบการเฝ้าระวังที่
เข้มแข็ง มีหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นต้นแบบ นา
ร่องมากกว่าร้อยละ ๙๐
๕.สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการมีความ
เข้มแข็ง เอาชนะ
ยาเสพติด มีแกนนาเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด
ที่มีคุณภาพตามสัดส่วน
จานวนที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๘.เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสังคมอื่นๆ ซึ่งได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
๙.เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น
สถาบันสาคัญของชาติ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่

โครงการ

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ ลดปริมาณขยะ
ภายในชุมชน
๒.เพือ่ ให้ได้มีการเรียนรู้
การกาจัดขยะอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- การศึกษาดูงานด้าน
การกาจัดขยะ
-การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ
มาตรฐาน ๑ แห่ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

3,000,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง และ
ที่มีการกาจัด มีการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
แบบ ผ.๐๑
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
หมู่บ้านในเขตตาบลโนนสะอาด

เพือ่ พัฒนากลุ่มอาชีพแต่ละ
หมู่บ้าน ได้รับการคัดเลือก
จากประชาคมหมู่บ้าน

๒ โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม
ปลูกแตงไทย ให้เข้มแข็ง
และสร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิต

กลุ่มอาชีพประจาหมู่บ้าน
ในเขตตาบลโนนสะอาด

จัดฝึกอบรมและพัฒนา
การปลูกแตงไทย

30,000
(30,000)

30,000

40,000

40,000

๓ โครงการอบรมการสร้างบ่อ
อนุบาลปลา

เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้
เกษตรกรตาบลโนนสะอาด
ที่ถูกต้องในการเพาะพันธุ์ปลา
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น

100,000
(25,000)

100,000

๔ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
และเกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น

40,000
(40,000)

40,000

จัดโครงการฝึกอบรม
การเลี้ยงเป็ดเทศ สาหรับ
ประชาชนตาบลโนนสะอาด

30,000 จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
40,000 จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้
100,000 จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้
40,000 จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถประกอบ
อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สมาชิกในกลุ่มมีรายได้
เพิม่ มากขึ้น

สานักปลัด
ทต. โนนสะอาด

ครัวเรือนมีรายได้เพิม่
มากขึ้น

สานักปลัด
ทต. โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ

เกษตรกรมีความรู้
ในการเพาะพันธุ์ปลาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด
ทต. โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ

ประชาชนและเกษตรกร สานักปลัด
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ทต. โนนสะอาด
ปศุสตั ว์อาเภอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕ โครงการส่งเสริม
การเพิม่ ผลผลิตข้าว

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
และเกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น

๖ โครงการอบรมส่งเสริมการผลิต
พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสูง

เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นและได้
เกษตรกรต
บริโภคาบลโนนสะอาด
ผักปลอดสารพิษ

๗ โครงการอบรมการซ่อม
เครื่องจักรกลการเกษตร

เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถ
บารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ
ทางการเกษตรเองได้
๑.เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการดาเนินการวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพือ่ สร้างความร่วมมือ
ให้กับประชาชนในการดาเนิน
งานตามแนวทางพระราชดาริ
๓.เพือ่ สร้างและส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
และกลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิม่ ขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
และกลุ่มร้านค้าชุมชนมี
รายได้ที่เพิม่ ขึ้น

๘ โครงการอบรมให้ความรู้การ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริเศรษฐกืจพอเพียง

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องเหลาตอก
ของกลุ่มจักสานบ้านโนนลาน
หมู่ ๔
๑๐ โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ ๗

จัดโครงการฝึกอบรม
การเพิม่ ผลผลิตข้าว

จัดฝึกอบรมการซ่อมเครื่องจักร
กลการเกษตร ให้กับเกษตรกร
ตาบลโนนสะอาด
เกษตรกรตาบลโนนสะอาด

จัดซื้อเครื่องเหลาตอกให้กับ
กลุ่มจักสานบ้านโนนลาน
หมู่ ๔
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ พัฒนากลุ่มร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ ๗

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(40,000)

30,000

30,000
(30,000)

30,000

50,000

50,000

300,000
(300,000)

300,000

-

20,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

แบบหน่
ผ.๐๑วยงาน

รับผิดชอบหลัก

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนและเกษตรกร สานักปลัด
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ทต. โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ
30,000 จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น สานักปลัด
โครงการ
และได้บริโภคผัก
ทต. โนนสะอาด
ปลอดสารพิษ
เกษตรอาเภอ
50,000 จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีความรู้ด้าน
สานักปลัด
โครงการ
การซ่อมบารุงเครื่องมือ
ทต. โนนสะอาด
ทางการเกษตร
เกษตรอาเภอ
300,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้
สานักปลัด
โครงการ
เกี่ยวกับเศรษฐญกิจ
ทต. โนนสะอาด
พอเพียงมากขึ้น
เกษตรอาเภอ

-

จานวนผลผลิต
ที่ได้

สมาชิกในกลุ่ม
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

20,000 ร้านค้าชุมชน
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สมาชิกในกลุ่ม
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สานักปลัด
ทต. โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ
สานักปลัด
ทต. โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑
เกษตร

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา
น้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑

500,000

500,000

500,000 ปริมาณน้้ามีเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร

มีน้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง

๒ โครงการขุดลอกคูคลอง
หนองผือ หมู่ที่ ๑

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคูคลองหนองผือ
หมู่ที่ ๑

200,000

200,000

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

๓ โครงการก่อสร้างประตูน้า
บล็อกคอนเวิร์ส กุดยายใต้
หมู่ที่ ๔
๔ โครงการขุดลอกบึง
หนองผือ หมู่ที่ ๖

เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
เกษตร

ก่อสร้างประตูน้า
บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้

-

เกษตรกรมีน้าใช้
กองช่าง
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
มีน้าไว้ใช้ในการเกษตร กองช่าง

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกบึงหนองผือ
หมู่ที่ ๖

-

-

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

๕ โครงการซ่อมแซมคลองน้้า
จากบ้านนางระเบียบ
ถึงแม่น้าเชิญ หมู่ที่ ๗

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมคลองน้้า
จากบ้านนางระเบียบ
ถึงแม่น้าเชิญ หมู่ที่ ๗

-

-

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

เกษตรกรมีน้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

-

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณน้้ามีเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร

แบบ ผ.๐๒

ที่

โครงการ

๖ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้

๗ โครงการขุดลอกบึงศาลา

๘ โครงการขุดลอก
บึงหนองแหวน

๙ โครงการขุดลอกบึง
สระหนองน้้าสาธารณะ
จ้านวน ๙ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม
๒. เพือ่ พัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม
๒. เพือ่ พัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม
๒. เพือ่ พัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
๑.เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและป้องกันน้้าท่วม
๒. เพือ่ พัฒนาบึงสาธารณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขุดลอกบึงห้วยแย้

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จ้านวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึงศาลา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จ้านวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึงหนองแหวน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จ้านวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

ขุดลอกบึง สระน้้า หนองน้้า
สาธารณะในเขตต้าบล

3,000,000

3,000,000

3,000,000 จ้านวนเกษตรกร
มีน้าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น
๑.เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งใหม่เกิดขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการ อนุรักษ์พัฒนาและ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑. เพือ่ สนองนโยบายของ
รัฐบาลและเพิม่ พืน้ ที่ป่าไม้
ให้มากขึ้น
๒.ปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมให้เป็น
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามน่าอยู่
๓ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๑.เพือ่ อนุรักษ์ป่าไม้
๒.เพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้ชุมชน

-ปลูกต้นราชพฤษ์หรือ
ต้นไม้อื่นๆ
-ขยายเขตพืน้ ที่ป่าชุมชุม
เพิม่ ขึ้น

30,000
(80,000)

30,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหรือ
โดยรอบสานักงานเทศบาล
ปลูกป่า ๒ ข้างทางในเขต
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

100,000

100,000

20,000

20,000

130,000

130,000

๕.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน

๑.เพือ่ ลดปริมาณขยะ
ภายในชุมชน
๒.เพือ่ ให้ได้มีการเรียนรู้
การกาจัดขยะอย่างถูกต้อง

- การศึกษาดูงานด้าน
การกาจัดขยะ
-การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ
มาตรฐาน ๑ แห่ง

30,000

จานวนผู้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
100,000 ภูมิทัศน์
ที่ดีขึ้น
20,000 จานวนต้นไม้
ที่เพิม่ ขึ้น
130,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(200,000)

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักปลัด
ได้รับการดูแลรักษา
ทต.โนนสะอาด
- มีแหล่งอาหารทาง
เกษตรอาเภอ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่ดี
สะอาดและน่าอยู่
ชุมชนและสองข้างทางถนน
มีบรรยากาศร่มรืนขึ้น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

3,000,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง และ
ที่มีการกาจัด มีการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
อบจ.

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒ โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ
๓ โครงการลดขยะ จากแหล่ง
กาเนิดและการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่

๕.๓ แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

เพือ่ จัดหาหรือเช่าสถานที่
สาหรับเป็นที่ทิ้งขยะ
๑.เพือ่ ลดปริมาณขยะลง
๒.เพือ่ นาขยะกลับมาใช้ใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาหรือเช่าสถานที่
สาหรับนาขยะไปทิ้ง
จัดโครงการลดขยะจากแหล่ง
กาเนิดและกิจกรรมนาขยะ
กลับมาใช้ใหม่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(100,000)
30,000

500,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

500,000

ปริมาณขยะ -สามารถนาของไปทิ้ง ณ
ที่มีการกาจัด ที่ทิ้งขยะได้
30,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง และ
ในชุมชนลดลง สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้อีก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่ าธารณะ
วัตถุประสงค์

๑ โครงการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่สาธารณะ

เพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่สาธารณะ

๒ โครงการสารวจรังวัด
ที่สาธารณประโยชน์
ภายในเขตตาบล

เพือ่ ดาเนินการสารวจรังวัด
ที่สาธารณประโยชน์
ภายในเขตตาบลกรณีที่มี
ข้อพิพาทหรือโต้แย้งเกี่ยวกับ
ที่สาธารณประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเป็นค่าการดาเนินคดี เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าปรับ
และอื่นๆเกี่ยวกับการดาเนิน
คดี ที่ทาการเทศบาลตาบล
โนนสะอาดและที่สาธารณะ
ในตาบลโนนสะอาด
สารวจและรังวัดที่สาธารณประโยชน์ภายในตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(200,000)

300,000

300,000 จานวนที่
ปัญหาการบุกรุก
สาธารณะ ที่สาธารณะได้รับการแก้ไข
ที่มีการบุกรุก
น้อยลงและ
หมดไป

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

50,000
(50,000)

50,000

50,000

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
สานักงานที่ดิน
อาเภอชุมแพ

จานวนที่
สารวจและรังวัดที่สาธารณ
ที่ได้รับการ ประโยชน์ภายในตาบล
รังวัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

250,000
3,880,000

350,000
3,980,000

350,000
3,980,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาการท่องเทีย่ ว
๖.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการขุดลอก
บึงห้วยต้อน

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยต้อน
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๒ โครงการขุดลอก
บึงหนองแหวน

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้

๔ โครงการกาจัดวัชพืช

ขุดลอกบึงห้วยต้อน

1,000,000

2,000,000

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองแหวน ขุดลอกบึงหนองแหนวน
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

29,000,000

20,000,000

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยแย้
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ขุดลอกบึงห้วยแย้

29,000,000

๑.เพือ่ กาจัดวัชพืชในบึงต่างๆ
๒.ปรับสมดุลระบบนิเวศน์
๓.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

กาจัดวัชพืชในบึงต่างๆ
ภายในตาบลโนนสะอาด

3,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น
การขุดลอก
แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

๑.กองช่าง
อบจ.ขอนแก่น
๒.หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

20,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น

๑.กองช่าง
อบจ.ขอนแก่น
๒.หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

การขุดลอก

20,000,000

20,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยแย้เป็น

การขุดลอก

200,000
(200,000)

200,000

แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

200,000 แหล่งน้าที่สะอาด วัชพืชในบึงน้อยลง
ปราศจากวัชพืช และปรับสมดุล
ระบบนิเวศน์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑.กองช่าง
อบจ.ขอนแก่น
๒.หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

๑ โครงการขุดลอก
บึงห้วยต้อน

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยต้อน
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๒ โครงการขุดลอก
บึงหนองแหวน

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้

๔ โครงการกาจัดวัชพืช

ขุดลอกบึงห้วยต้อน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

2,000,000

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองแหวน ขุดลอกบึงหนองแหนวน
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

29,000,000

20,000,000

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยแย้
ให้สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ขุดลอกบึงห้วยแย้

29,000,000

๑.เพือ่ กาจัดวัชพืชในบึงต่างๆ
๒.ปรับสมดุลระบบนิเวศน์
๓.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

กาจัดวัชพืชในบึงต่างๆ
ภายในตาบลโนนสะอาด

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

20,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น

กองช่าง

200,000

แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

20,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยแย้เป็น

การขุดลอก

200,000
(200,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3,000,000 จานวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น
การขุดลอก
แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

การขุดลอก

20,000,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

แหล่งท่องเที่ยว
,แหล่งกักเก็บน้า

200,000 แหล่งน้าที่สะอาด วัชพืชในบึงน้อยลง
ปราศจากวัชพืช และปรับสมดุล
ระบบนิเวศน์

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กองช่าง

สานักปลัด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาตาบลสามปี
๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพือ่ จัดทาแผนชุมชน

๓ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

เพือ่ ให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้ประชาชนและ
บุคลากร ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของวันท้องถิ่น
ไทย และการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดโครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ประชาคมระดับตาบล

30,000
(20,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม

จัดโครงการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ประชาคมระดับตาบล

30,000
(20,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดงานวันท้องถิ่นไทย

30,000
(30,000)

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

90,000

90,000

90,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ชุมชนได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ
ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ในสังคมและชุมชน
มีแผนชุมชนที่ดี และ
สามารถนาไปใช้เป็นแนว
ทางในการจัดทาแผน
พัฒนาตาบลต่อไป
ได้เสริมสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชน
และท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

๗.๒ แนวทางการพัฒนา
ที่

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย

๑.เพือ่ ให้ประชาชน
มีความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
๒.เพือ่ สร้างพฤติกรรม
ประชาชนให้มีวิถีชีวิตตาม
วัฒนธรรมันดีของไทย
ให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยตะวันตก

ในเขตตาบลโนนสะอาด

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องประชาธิปไตย

เทศบาล
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

๒ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ อปท.
ระดับอาเภอ ของอาเภอชุมแพ

เพือ่ ให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสทุ ธิ์
และโปร่งใส
๑.เพือ่ ให้ผู้นาชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน
๒.เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างกระบวน
การเรียนรู้และสร้างผู้นา
ในการพัฒนาชุมชน

อุดหนุนงบประมาณ
สาหรับการบริหารจัดการ
ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ให้กับ อบต.หนองเขียด
จัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้กับผู้นาชุมชน
ในเขตตาบลโนนสะอาด

27,000
(20,000)

27,000

30,000

30,000

27,000 จานวนผู้มา
รับบริการของ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ
30,000 จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ระดับอาเภอ มีการบริหาร
จัดการที่ดีและ
มีประสิทธิผล
ผู้นาชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน
และพัฒนาหมู่บ้านและ
สามารถเป็นแกนนาสาคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและ
การบริหารจัดการชุมชน
ให้เข้มแข็ง

สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด
อบต.
หนองเขียด
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

#REF!

#REF!

๓ โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
และเพิม่ ประสิทธิภาพผู้นาชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตาบล

#REF!

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฎิบัติ
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

เพือ่ ปลูกฝังส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้
มีคุณธรรม พืน้ ฐานตามหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง

๑.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๒.เพือ่ ส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเอง

จัดอบรมเพือ่ ส่งเสริม
200,000 200,000 200,000 จานวนผู้เข้ารับการ
คุณธรรมจริยธรรม
อบรมมีความรู้
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
ความเข้าใจ
สภาเทศบาล พนักงาน
และมีจิตสานึก
ลูกจ้างของเทศบาลตาบล
ในการนาคุณธรรม
โนนสะอาด ทั้งภายในและ
จริยธรรมมาใช้
ภายนอกสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
จัดโครงการอบรมและ
300,000 300,000 300,000 จานวนผู้เข้ารับการ
ศึกษาดูงานสาหรับ
(250,000)
อบรมและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง

500,000

500,000

500,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

บุคลาการในองค์กร
เกิดจิตสานึกในการ
ประพฤติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา มีศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ทต.โนนสะอาด

๑.การปฏิบัติงานมีประสิทธิ สานักปลัด
ภาพมากขึ้น
ทต.โนนสะอาด
๒.สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ศึกษาดูงานมาปรับใช้กับ
องค์กรได้มากยิ่งขึ้น

แบบ ผ.๐๑

๗.๔ แนวทางการพัฒนา
ที่

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน

200,000

200,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

100,000

100,000

100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๓ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

200,000

200,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น

เพือ่ ให้หน่วยงานมีวัสดุ
เชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

น้ามันเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

500,000

500,000

- จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด

100,000

100,000

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
500,000 จานวนน้ามัน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
เชื้อเพลิงใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น และเหมาะสม
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
100,000 จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองช่าง
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น ทันสมัย และเหมาะสม
ทต.โนนสะอาด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๖ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

๘ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๙ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
๑๐ ค่าสาธารณูปโภค

๑๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อรถตู้สานักงาน
- จัดซื้อรถกระเช้า
อเนกประสงค์
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 100,000 100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทันสมัย และเหมาะสม

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

200,000

200,000

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

200,000

200,000

900,000

900,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
900,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองช่าง
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองช่าง
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักงานปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

150,000

150,000

150,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

จ่ายค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์
- ชุดดับเพลิง
- หมวกดับเพลิง
- รองเท้าดับเพลิง
- หัวฉีดดับเพลิง
- สายดูดน้า และอื่นๆ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สานักงานปลัด
กองช่าง
ทต.โนนสะอาด
งานการเกษตรฯ
สานักงานปลัด
ทต.โนนสะอาด

แบบ ผ.๐๑

ที่

โครงการ

๑๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

100,000

100,000

100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
และโทรสารภายในสานักงาน
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
ระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
ของสานักงานเทศบาลโนนสะอาด เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๖ โครงการจัดทาวีดีทัศน์นาเสนอ
เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
(ห้องประชุมสภาเทศบาล)
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

อาคารสานักงาน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
และระบบโทรสาร
ให้ใช้งานได้ดี
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ของสานักงาน
จัดทาวิดีทัศน์นาเสนอ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
ห้องประชุมสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

100,000

100,000

200,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
50,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
กองคลัง
ทันสมัย และเหมาะสม
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทต.โนนสะอาด
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ทต.โนนสะอาด
ทันสมัย และเหมาะสม

