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คํานํา 
  
  แผนพัฒนาสามป พุทธศักราช 2558 – 2560  ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงานและแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน   ในเขต
เทศบาลตําบลโนนสะอาด    โดยไดเสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเปนรายป   จํานวนสามป    
คือตั้งแต  ป พุทธศักราช  2558  ถึง  ปพุทธศักราช 2560   ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน  7  ยุทธศาสตร  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตรการการแกไขปญหาความยากจน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 
5. ยุทธศาสตรการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 

  ซ่ึงแผนพัฒนาสามป พุทธศักราช 2558-2560 นี้ ไดรับความรวมมือจากองคกร 
ปกครองสวน  ทองถ่ิน หนวยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจตาง ๆ   ประชาคมหมูบาน  คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ใหการสนับสนุนขอมูล ขอเสนอแนะ  ขอคดิเห็น ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 เทศบาลตําบลโนนสะอาด   หวังเปนอยางยิ่งวา แผนงาน  / โครงการ  
ในแผนพัฒนาสามปพุทธศักราช 2558 - 2560 จะเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชน อันจะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดดียิ่งขึ้น 
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
                          แผนพัฒนาสามป เปนการเปล่ียนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดท่ีวา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ    จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ี
ตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา  ซ่ึงมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
                        นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป  กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ  และผานกระบวนการทีสวนรวมของประชาชน 
                  “แผนพัฒนาสามป”   หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  
                  ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ
หวงระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการคือ 
                    มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนนิการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไป
ไดของโครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
                   กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมใน
เรื่องรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา
ท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
                  แผนพัฒนาสามป มีลกัษณะกวางๆดังตอไปนี ้

1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี                

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3.   เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวง

ระยะเวลาสามป 

สวนท่ี 1 
บทนํา 



 

 

แผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
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4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป 

เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถ 
สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน 
เอกสารงบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันที เม่ือไดรับงบประมาณ 
  1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
              หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงได
กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรการปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  7 
ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหาร
ทราบถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอ โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
หวงป พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารสวนทองถ่ินอนุมัติ  
โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดการ 
ปฎิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนมัุติใหผูเกี่ยวของทราบ  ไดแก 
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
หนวยงานภายในของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคม 
           ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ี
เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถ่ินรวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ 
และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ินประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 

2. แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ 
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซ่ึงในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
ตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางพัฒนาท่ีจะ  นํามาใชเปนเปนกรอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนีจ้ะตอง 
มีการดําเนินการ ดังนี้  

            พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
เชน ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนา
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดาน
การตลาดฯ”  ซ่ึงอาจจะมี   ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซ่ึงได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด 
“โครงการปรับปรุง สถานท่ีประวตัิศาสตร ปราสาทเกา หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการท้ัง
สองท่ีมาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน  แตมีความเช่ืองโยงและสนับสนุนกันได
ในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว ซ่ึงหาก
กําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 

            ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ 
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

            มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดลําดับโครงการนี้เพ่ือทําแผนพัฒนา
สามป ในชวงถัดไปดวยเนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ
พัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรการปกครองสวนทองถ่ินจึง
จําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซ่ึงอาจจะยัง
ไมสามารถระบุไวในชวงเวลาสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได 
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               เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิ
จากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ งบประมาณ
รายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน,ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย
สามประเภทคือ 

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการเอง  กลาวคือ มีขีด
ความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรู
ทางดานการบริหารจดัการท่ีจะดําเนนิการไดเอง 

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะ
ดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

- โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหาร
สวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชน อัน
เนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาว
เปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริหารสาธารณะดังกลาวอยูแลว ท้ังนี้ 
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับความ
สนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 

             ขั้นที่  3  การเกบ็รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
                 การเก็บรวบรวมขอมูล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงนอกจากจะตอง
เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว ยังตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ท่ีเลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจาก
แหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนวทางตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูล
จากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหขอมูล แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได
อยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูล
ภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห  SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ) 
ได 
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             การวิเคราะหขอมูล 
                ประกอบดวย 4 กจิกรรมหลัก คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2. การคดัเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

    โดยมีรายละเอียดในแตละกจิกรรม ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและ

นําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรพัฒนา 
                หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ใหท่ีประชุมตามขอ 1 รวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ ได) 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการ

ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังส้ิน แตมีความสําคัญ ความจําเปน
เรงดวนมากนอยแตกตางกัน ท่ีประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกของ
แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูก
จัดลําคับความสําคัญอยูในลําดับหลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของ
แผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัต ิ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจจะ
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดบั
ความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี  Rating Scali   หรือวิธี    Strategic Issues Graph หรือวิธี
อ่ืนๆซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
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4 .การตัดสินใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
            หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
ดังนั้นเพ่ือททบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนํา
แนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีก
ครั้ง 

ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
1.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

    บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป 

2.  ในขั้นตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอยมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ี
ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ 

    (1)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางพัฒนาท่ี
กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
องคกรการปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงาน
อ่ืนๆ หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 

     (2)  พิจารณาจากความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

      (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงานและใน
ดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

       (4)  พิจารณาคดัเลือกโครงการ/กจิกรรม 
               ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
               ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
               ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
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ขั้นตอนที่ 5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการ

ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษา
รายละเอียดของกจิกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามรถนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี ้
       สวนท่ี 1 บทนํา 
       สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       สวนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
       สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
       สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
       สวนท่ี 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึง

ประกอบดวนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ แลว
นําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

                ขั้นตอนที่  7  การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
                    1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยมีกระบวนการเชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 9 ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
                     2.  ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอท่ีมีการ
มอบอําอาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
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                     3.  เม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาทองถ่ินจะสงผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
            การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความ
เช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยาง
มีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
            ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย 
                     เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
                     คน ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกระดับ ซ่ึงจะมีความแตกตาง 
                    วัสดุอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใช
ในการบริหารจดัการทองถ่ินใหเกดิการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณ
ดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
                    การบริหารจัดการ เปนส่ิงท่ีจะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลป ท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
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สภาพท่ัวไป 
 

1.ขอมูลทั่วไป 
สภาพทางกายภาพ 

ที่ตั้ง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตั้งอยูดานทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแกน ติดถนนสาย 
มลิวรรณ หางจากจังหวดัขอนแกน 99  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 16.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,362.50 ไร 
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียงดังนี ้
 ทิศเหนือ จดพ้ืนท่ี  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 
 ทิศใต  จดพ้ืนท่ี  ตําบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จดพ้ืนท่ี  ตําบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 
 ทิศตะวันตก จดพ้ืนท่ี  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแกน และ 
     ตําบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 หมูท่ี 1  บานโนนสะอาด 
 หมูท่ี 2  บานเหมือดแอ 
 หมูท่ี 3  บานหนองบัว 
 หมูท่ี 4  บานโนนลาน 
 หมูท่ี 5  บานแสนสุข 
 หมูท่ี 6   บานสมบูรณสุข 
 หมูท่ี 7   บานสนามบิน 
 หมูท่ี 8  บานโนนเรียน 
 หมูท่ี 9  บานมิตรภาพ 
 

พ้ืนที่  เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพ้ืนท่ีรวม 16.58 ตร.กม.(10,362.50ไร) มีลักษณะเปน 
ท่ีราบริมแมน้ําเชิญ มีบึงและหนองน้ํา (ขนาด 200-1,000 ไร) กระจายอยูโดยท่ัวไป (จํานวนบึงและ
หนอง 7 แหง)นอกจากนั้นยงัมีลําหวยสายส้ันๆอีกสวนหนึง่ มีลุมน้ําสําคัญคือ ลุมน้ําเชิญ โดย
สามารถจําแนกพ้ืนท่ีไดดังนี ้

สวนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ลําดบั ขอมูล จํานวน(ไร) คิดเปนรอยละ 

1 พ้ืนท่ีปาสาธารณะ 230 1.43 
2 พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 9,789 61.22 
3 พ้ืนท่ีหนอง,บึง 2,059 12.87 

4 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 3,911 24.46 
รวม 15,989 

 

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวป 2545-2546 จํานวน 9,079 ไร คิดเปน 
รอยละ 56.78 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบลหรือรอยละ 92.74 ของพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
ท่ีมา.(1) สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน สถานีพัฒนาท่ีดนิ เขต 5 จังหวดัขอนแกน สํานกังาน
พัฒนาชุมชนอําเภอชุมแพ 
 

2.ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 
-ทางรถยนต เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยูติดกับถนนมลิวรรณ ซ่ึงสามารถเช่ือตอกับภาคเหนือและ
จังหวัดเลย และเปนประตูเช่ือมตอกับภาคเหนือ และจังหวดัเลยทะลุออกประเทศลาว 
3.ขอมูลทางดานสังคม 
ประชากร ในป 2557 มีประชากรท้ังส้ิน 6,686 คน       แยกเปนชาย 3,838 คน   หญิง 2,848 คน 
ขอมูลจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน  1,792 ครวัเรือน   
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
หมายเหต ุชาย หญิง 

1 บานโนนสะอาด 252 529 472 
 

 

2 บานเหมือดแอ 296 
 

583 584  

3 บานหนองบัว 191 366 355 
 

 

4 บานโนนลาน 295 558 554  



 - 11 - 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพัฒนาตําบลสามป(พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

5 บานแสนสุข 154 187 184  

6 บานสมบูรณสุข 258 999 99  

7 บานสนามบิน 131 239 238  

8 บานโนนเรียน 158 284 277  

9 บานมิตรภาพ 57 
 

93 85  

 
ขอมูล ณ วันท่ี       เดือน มีนาคม  2557  ฝายทะเบียนอําเภอชุมแพ 
 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ-สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต เบอรโทรศัพท หมายเหต ุ

1 นายหนูเทียน  บาวภูเวียง 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ 086-8561585 
 

 

2 นายบุญแสง  พรนิคม 
 

รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

086-2376309  

3 นายวิมาลย  เส็งภูเวียง 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 080-4194722  

4 นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 081-7993376  

5 นายประมวล  เกดิคํา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 082-8365022  

6 นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 083-3793967  

7 นายทะ  ไกรเวียง 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-0525564  

8 นายสานิต  ชมพูมาตย 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 084-7927909  
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9 นายบุญชู  นินสะค ู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-7095596  

10 นายไสว  บุตรจนัทร สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-4343825  

11 นางสุภาษี  คําเบาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 089-7117623  

12 นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 093-5319889  

 
4.การศึกษา 
1.มีศูนยพัฒนาเด็กออนกอนเกณฑ  2  แหง คือ 
 ศูนยพัฒนาเดก็กอนเกณฑบานโนนสะอาด  ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
 ศูนยพัฒนาเดก็กอนเกณฑวัดบูรพาภิรมย (บานเหมือดแอ) ถายโอนจากกรมศาสนา 
2.โรงเรียนระดบัประถมศกึษา   3 แหง คือ 
 โรงเรียนบานโนนบุรษุ 
 โรงเรียนบานโนนลาน  
 โรงเรียนเหมือดแอหนองบัว 
4.การสาธารณสุข 
ไมมีสถานีอนามัยในเขต เทศบาลตําบลโนนสะอาด (มีในเขตเทศบาลตําบลโนนหัน) 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
ดานเศรษฐกิจ 
   ประชากรสวนใหญ รอยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน 
เชน คาขาย รับราชการ เปนตน เฉล่ียรายไดของประชากร 25,000 บาท ตอคนตอป พืชทาง
การเกษตรท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด นอกจากขาวแลว ไดแก ถ่ัวเหลือง พริก สมโอ ฝรั่ง มะเขือ เปนตน 
   สําหรับการรวมกลุมเพ่ือการอาชีพ  มีท้ังส้ิน 20 กลุม มีสมาชิกเกือบ 2,000 คน และมีการ
รวมกลุมเพ่ือการออมทรัพย จํานวน 9 กลุม สมาชิกก็คือราษฎรแตละหมูบาน 

อาชีพ แบงเปน 

-   การทํานา เปนอาชีพหลักของราษฎร  ไดผลผลิต 468 กิโลกรัม/ไร 
-  ปลูกพืชอายุส้ันและการเกษตรในฤดูแลง  จํานวน  452 ครัวเรือน 
-  เล้ียงสัตวไวเพ่ือขาย    จํานวน   118   ครัวเรือน 
-  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากกกวา 1 อาชีพ  จํานวน   742  ครัวเรือน 
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-   ทําการประกอบอาชีพอยางเดียว  จํานวน    262   ครัวเรือน 
-  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม ทําบอเล้ียงปลา ไวเพ่ือกินในครวัเรือนและ
จําหนาย และอพยพไปประกอบอาชีพยังท่ีอ่ืน 

หนวยธุรกจิในเทศบาลตําบล 
-  ธนาคาร     จํานวน    -    แหง 
-  โรงแรม     จํานวน   1    แหง 
-  ปมน้ํามันและกาซ    จํานวน   1   แหง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    จํานวน  -    แหง  
-  โรงสี      จํานวน   12   แหง  
-  โรงทําไมแปรรูป    จํานวน   1   แหง 
-  โรงงานหลอเสาปูน    จํานวน   1   แหง 
 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา   3    แหง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แหง 
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แหง 
-  โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง  - แหง 

สถาบันทางศาสนา 
-     วัด/สํานักสงฆ  7 แหง 
-     มัสยิด   - แหง 
-    ศาลเจา   - แหง 
-    โบสถ   -   แหง 

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐ   - แหง 
- สถานีอนามัยประจําหมูบาน/ตําบล 1  แหง(อยูในเขตเทศบาลโนนหัน) 
- สถานพยาบาลเอกชน  - แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน  - แหง 
- อัตราและการใชสวม   100         เปอรเซ็นต 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
-      สถานีตํารวจ    - แหง 
-      สถานีดับเพลิง    - แหง 
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การบริการพ้ืนฐาน 
- ถนนลาดยาง     2   สาย 
- การโทรคมนาคม    
- ท่ีทําการไปรษณยีโทรเลข   - แหง 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ    - แหง 

การไฟฟา 
-  จํานวนผูใชไฟฟามีจํานวนครบท้ังตําบล มีไฟฟาใชครบทุกครวัเรือน 

แหลงน้ําธรรมชาต ิ
* ลําน้ํา  ลําหวย   จํานวน   4  แหง 
- ลําหวยแย 
- ลําน้ําเชิญ 
- ลําหวยตอน 
- ลําหวยนอย 
* บึง หนอง/คลอง  จํานวน   6  แหง 
-      กุดยางใต   หมูท่ี 4 
-      กุดตาผาน   หมูท่ี 4 
-       กุดเอ่ียนจอย  หมูท่ี 1 
- บึงหวยตอน-บึงหนองแหวน ม.1,2,9 
- บึงหนองผือ  หมู 7,8 
- บึงหนองบัว   หมู 3 

     *  แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 
-     ฝาย  2   แหง 
- บอน้ําตื้น – แหง 
- บอโยก  40  แหง (ใชการไมได) 
- อ่ืน ๆ    
บอน้ําท่ีขุดใหมจํานวน  1 บอคือ บอขางปาชาสาธารณะบานหนองบัว 
 

ขอมูลอื่น ๆ  
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที ่

- ท่ีสาธารณะบึงหวยตอน – หนองแหวน 
- ท่ีสาธารณะหนองบัว 
- ท่ีสาธารณะหนองผือ 
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- ท่ีสาธารณะกดุเอ่ียนจอย 
- ท่ีสาธารณะกุดตาผาน 
- ท่ีสาธารณะกุดยางใต 
- ท่ีสาธารณะโนนหญารังกา 

2 มวลชนจัดตัง้ 
-   ลูกเสือชาวบาน   4 รุน     จํานวน    - คน 
-   ไทยอาสาปองกันชาติ   4 รุน     จํานวน  115   คน 
-   กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ   - รุน   จํานวน   -          คน 
-   อปพร.       จํานวน  207       คน 
-   อ่ืน  ๆ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น   
ศักยภาพของเทศบาลตําบล 

(1) จํานวนพนักงานสวนตาํบล   จํานวน   16   คน 
  -   ตําแหนงในสํานักปลัด    จํานวน    8 คน 
  -   ตําแหนงในสวนการคลัง   จํานวน     2   คน 
  -   ตําแหนงในสวนโยธา    จํานวน     1     คน 

  -   ตําแหนงในสวนการศึกษา   จํานวน     4 คน 
(2)   จํานวนพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน    9 คน 

 (3) จํานวนพนักงานจางท่ัวไป   จํานวน      2  คน 
 (4) จํานวนคนงานท่ัวไป    จํานวน      13   คน 
 (5) จํานวนแมบาน     จํานวน      2    คน 

(6)    ระดับการศึกษาของพนกังานสวนตําบล 
-    ประถมศึกษา     จํานวน      - คน 
-    มัธยมศึกษา     จํานวน     - คน  
-    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จํานวน     - คน 
-    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   จํานวน     2 คน 
-    ปริญญาตร ี     จํานวน      8  คน 
-   สูงกวาปริญญาตร ี    จํานวน      6 คน 
 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที ่
การรวมกลุมของประชาชน 
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รวมกลุมทุกประเภท     จํานวน   11   กลุม 
 แยกประเภทกลุม 
  -  กลุมอาชีพ    จํานวน    11    กลุม 
  -   กลุมออมทรัพย   จํานวน      -     กลุม 
  -   กลุมอ่ืน ๆ    จํานวน      -    กลุม 

 
รายชื่อผูนาํหมูบานตําบลโนนสะอาด 

 
หมูที่ หมูบาน ชื่อ - สกุล เบอรโทร. 

1 บานโนนสะอาด นายกัมพล   สิงหอาจ 087-6448287 
2 บานเหมือดแอ นายมนตรี  รินอินทร 083-1469213 
3 บานหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม 086-2247041 
4 บานโนนลาน นายแดง  เจียมภูเขียว 084-7437841 
5 บานแสนสุข นายไพรวัลย  มาเวียง 083-3272704 
6 บานสมบูรณสุข นายพิชิต  ลาสอน 08-54650359 
7 บานสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค  
8 บานโนนเรียน นายคํา   บุญสะอาด 082-1087265 
9 บานมิตรภาพ นายสุชาติ  สิงหเอ่ียม 089-8413917 

กํานันตําบลโนนสะอาด นายพิชิต  ลาสอน 08-54650359 
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ศักยภาพการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาของทองถ่ิน โดยการทํา SWOT 
Analysis วิเคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส อุปสรรค ท้ังภายในและภายนอก มีดังนี ้
 
จุดแข็ง (Strengths)  

เทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  
นโยบาย การบริหารจดัการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังไดอยางมีเอกภาพและ
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณท่ีสามารถใหความ
ชวยเหลือประชาชนไดอยางเต็มท่ี 
เทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 
เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนสะอาด มีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม 
เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนสะอาดมีศูนยพัฒนาเดก็เล็กจํานวน 2 แหง ท่ีสามารถพัฒนาเด็กเล็ก 

ไดครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสท่ีสามารถใหการศึกษากับนกัเรียนไดอยางเต็มรูปแบบ 
เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงหวยตอน-หนองแหวนท่ีเปน 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเดน และสามารถพัฒนาเพ่ือสรางรายไดดานการทองเท่ียวใหแก
ทองถ่ินได 

มีปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
 

จุดออน(Weaknesses) 
 มีปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึน้  

สงผลใหปริมาณขยะและปญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น สงผลตอสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ 
พัฒนาไดครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณท่ีไดรับสวนใหญมักจะนําไปใชเปนงบลงทุน 

ศักยภาพการบริหารจัดการของผูบริหารทองถ่ินและบุคลากรยังตองไดรับการ 
เสริมสรางจิตสํานึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม 

สวนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

 



 

******************************************************************* 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

- 18 -

ขาดการประสานและการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา 
 

โอกาส (Opportunity) 
นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานะทางการคลัง 

ท่ีเขมแข็ง ม่ันคงมีอิสระดานการเงิน การคลัง และการปองกันการทุจรติใหทองถ่ินไทยใสสะอาด 
นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน(พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 นโยบายการกระจายอํานาจตามแผน
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ทําใหบทบาท ภารกิจ หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชัดเจนมากขึ้น ,พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546)ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับบทบาท ภารกจิหนาท่ี และพัฒนาระบบ
บริหารงานของทองถ่ินรูปแบบตางๆใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการท่ีด ี

นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ 
พัฒนาทองถ่ินและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

อุปสรรค(Thrats) 
ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
ขาดตลาดกลางแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาการเกษตร ในระดับตําบล ในขณะท่ี 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑกลุม มีจํานวนมาก 
พ้ืนท่ีทางการเกษตรสวนใหญ ตองอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร นอกจากนี ้

หนองบึงตางๆก็ไมสามารถกักเก็บน้ําไดตลอดป อยางเพียงพอ 
ชาวบานสวนใหญอพยพไปทํางานตางจังหวัด ทําใหความสัมพันธใน 

ครอบครัวขาดความอบอุน 
แนวโนมวิถีชีวติมีความเห็นแกตวั และพ่ึงพากันนอยลง 
การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือท่ีทันสมัย 
การทะเลาะวิวาทในหมูเยาวชน 
ถนนภายในหมูบาน ชํารุดทรดุโทรม ไมสามารถแกไขปญหาความเดือนรอน 

ใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน 
ปญหาการกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การขาดจติสํานึกของประชาชนใน 

การท้ิง/กําจัดขยะ 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในป  2557 
1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
          ไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ใหไดมาตรฐาน  โดยกอสรางถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก, ซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสูแหลงเกษตรวางทอ
ระบายน้ํา, กอสรางรางระบายน้ํา ฯลฯ ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาดไดรับความสะดวกในการ
คมนาคม 

2.ดานพัฒนาแหลงน้ํา 
          ไดพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค  บรโิภค  และการเกษตร  โดยการขดุลอกคลองสงน้ํา, 

กอสรางคันดนิกัน้น้ําริมฝงน้ําเชิญ   ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด ไดมีน้ําอุปโภค บริโภค  
และการเกษตรอยางพอเพียง 

3.ดานพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ไดสงเสริม  สนับสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพในทุกระดับ   โดยพัฒนาใหมีความรู

คูคุณธรรม  สูสังคมแหงการเรียนรู  ไดจดักจิกรรมเสริมสรางเด็กเพ่ือใหเกดิกระบวนการเรียนรู  
และใหความสําคัญแกการสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม,สงเคราะห  ชวยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผูดอยโอกาส  อนุรกัษ  ฟนฟู  วฒันธรรม  จารตีประเพณีท่ีดีงาม,สงเสริม
การกีฬาเพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ  สรางนิสัยการรักกีฬาและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

4.ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
             ไดมีการจัดการส่ิงแวดลอมในดานขยะมูลฝอย  ส่ิงปฎิกูล  และน้ําเสีย, ไดอนุรักษ  

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณ โดยการใหความรูแกประชาชนเรื่องการ
รักษาส่ิงแวดลอม   

6.ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
              ไดพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  ไดแกการพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ทํางาน  โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน,พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณ  โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา  ปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหาร
จัดการของทองถ่ินใหคลองตวัยิ่งขึ้น  และรองรับการถายโอนภารกจิ,สงเสริมประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชน  โดยสรางความรูความขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
และพัฒนากลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ  และการมีสวน
รวมของประชาชนและภาคประชาสังคม 



 
 

 

 
 
 
 
วิสัยทัศนการพัฒนา 
วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

“โนนสะอาดนาอยู สาธารณูปโภคพรอม สิ่งแวดลอมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ําการศึกษา 
เศรษฐกิจกาวหนา นําพาคุณภาพชีวิตที่ด”ี 

1.1 พันธกิจ 
1.สงเสริมการบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกดานดวยความรวดเรว็และทันสมัย 
2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแขง็ 
3.สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา 
ทองถ่ินและจัดการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
4.สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได 
5.สงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนใหมีความเรียบรอย สะอาด สวยงามจัดระเบียบดานจราจรการ
คมนาคม สาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
6.สงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสะอาดใหมีความเปนเลิศ มุงสูประชาคมอาเซียน 
7.พัฒนา สงเสรมิและสนับสนุนอาชีพใหกับชาวบานเพ่ือเพ่ิมพูนรายได 
1.2 จุดมุงหมายของการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณปูการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง

ตําบลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาดการคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถ่ินพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียวใหเขมแข็งและแขงขันได 
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้นโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําร ิ
4. มุงม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรกัษฟนฟู จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยประชาชนเขามามีสวนรวม 
5. พัฒนาและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นโดยสงเสริมดานสุขภาพการสาธารณสุขการ

สังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูตดิยาเสพติด 
6. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกนัฟนฟูและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน 
7. การบริหารจดัการขององคกรดําเนนิการตามหลักการบรหิารบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 

 



 
 

 

8. ประชาชนมีจิตสํานกึและมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรกัษาความเรียบรอย
เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

 
1.3 คําขวัญตําบลโนนสะอาด 

“พริกงามสะพร่ัง ฝร่ังผลโต สมโอรสหวาน ละลานตาถั่วเหลือง ลือเลื่องวัฒนธรรม  
เลิศล้ําประเพณี บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ” 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาํบลโนนสะอาด 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  

ไดแปลงจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)   โดยยึดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคลาย
กับจังหวดัขอนแกน   

ยุทธศาสตร การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 

1.1 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 
1.2 อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
จารีตประเพณีและคานิยมท่ีดีงามสูคนรุนตอไป 
1.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการดานสาธารณสุข การปองกนัและควบคุมโรค 
การรกัษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย
และจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.4  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสราง
นิสัยรักการกีฬา กตกิาสังคม และสรางโอกาสให
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 

-มีการสงเสริมการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพ 

 
-มีการสงเสริมศาสนาและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
-มีการเสริมสรางจัดการดาน
สาธารณสุข 

 
 

-มีการเสริมสรางจัดการดานกีฬาสู
ความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
การแกไขปญหาความยากจน 

2.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรใน
ระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคา
เกษตร 
2.2 สงเคราะหใหกับคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส 

-สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
การเกษตร 
 
-มีการสงเคราะหใหกับคนชรา คน
พิการและผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
การพัฒนาเมือง 
และชุมชนนาอยู 

3.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม  
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 
 
 
3.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 

-จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก 
ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได
มาตรฐาน 
-สนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทองถ่ิน 



 
 

 

3.3 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
 
3.4 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนระบบการรกัษาความ

ปลอดภัยใหเมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพ
ติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีสวนรวม 

 

-แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไดรับการ
พัฒนา 
-สนับสนุนระบบการรกัษาความ
ปลอดภัยใหเมืองและชุมชน
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุขโดยใหชุมชนมีสวน
รวม 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

การคา และการลงทุน 

4.1 สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได 

 

-สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับ
เกษตรกรเพ่ือยกระดับรายได 

ยุทธศาสตร ที่ 5 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
เพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยนื 
 
5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล 
และน้ําเสีย 
 
5.3  แกไขปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 

-มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนภายใตการมี
สวนรวมของชุมชน/ทองถ่ิน 
-มีการปองกันและควบคุมมลพิษ
ใหอยูในระดับท่ีมาตรฐานเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี
-ปญหาการบุกรกุท่ีสาธารณะลดลง 

ยุทธศาสตร ที่ 6 
การพัฒนาการทองเทีย่ว 

6.1  พัฒนาแหลงน้ําใหเปนแหลงทองเท่ียว -บึงหวยตอนไดรับการพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียว 

ยุทธศาสตร ที่ 7 
การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการที่ด ี

7.1 สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม 
7.2 การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
7.3 พัฒนาบุคลากร ท้ังพนกังานสวนตําบล  
สมาชิกสภาเทศบาลใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน 
7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือ

การบริหารงานและการบรกิารประชาชน 

-นําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน 
-ประชาชนมีความเขาใจในกิจการ
ของเทศบาลและการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
-พนักงานสวนตําบล,สมาชิก,สภาฯ
เทศบาลไดรบัการพัฒนาความรู
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดหา ปรับปรุงเครื่องมือและ
สถานท่ีใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 

 

กรอบทศิทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
“ขอนแกนเมืองนาอยู มุงสูมหานครแหงอาเซียน“ 
พันธกิจ 
 1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข 
 2.พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 3.พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ท้ังดานเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือมุงสูการเปนมหานครสูอาเซียน 
ประเด็นยทุธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดงันี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาสูมหานครแหงอาเซียน 
ทิศทางการพัฒนาระยะเรงดวน 
 มิติท่ี 1 ภาคชนบท เนนการพัฒนาระดับอําเภอตําบลและหมูบานนอกเขตเมือง ในภาคการเกษตรโดย
การเพ่ิมรายได การลดรายจาย 
 มิติท่ี 2 ภาคชุมชนเมือง เนนการพัฒนาเมืองท้ังเชิงรุกและเชิงรับ โดยเนนการคา การลงทุน การพัฒนา
เศรษฐกิจ การจัดระเบียบชุมชน ลดผลกระทบจากการเติบโตของเมือง ลดและปองกันปญหาอาชญากรรม 
 มิติท่ี 3 ขยายโอกาส จากศักยภาพความพรอมของจังหวดั จงึมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพการเปนมหานคร
แหงอาเซียน เปนศูนยกลางทางการแพทย/ศูนยกลางทางการศึกษา/ศูนยกลางทางการขนสง/และโลจิสติกส
(การกระจายสินคาระดับภูมิภาค)/ศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนยกลางการประชุมและการทองเท่ียว 
ศักยภาพ 
 1.เปนเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ ศูนยกลางการคา การลงทุนและการบริหาร 
 2.ทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ (ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จนีตอนใต
(มลฑลยูนาน) 
 3.เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และเช่ือมโยงตลาดการคาระหวาง 
จีน ลาวและไทย 
 4.เปนท่ีตั้งศูนยกลางการบริหารการบรกิารของหนวยงานภาครัฐระดับภูมิภาค(จํานวน 260 หนวยงาน) 
 5.เปนประตูสูกลุมประเทศอินโดจีน 
 6.มีศักยภาพและโอกาสในการเปนศูนยกลางการคาและการบริการ เพ่ือกาวสูการเปนมหานคร
ขอนแกน ไดแก ศูนยกลางทางการแพทย/ศูนยกลางทางการศึกษา/ศูนยกลางทางการขนสงและโลจิสติกส 
(การกระจายสินคาระดับภูมิภาค)/ศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนยกลางการประชุมและการทองเท่ียว 
ทิศทางการพัฒนาของอําเภอชุมแพ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 



 
 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
 “ชุมแพเมืองนาอยู อาหารอุดมสมบูรณ เศรษฐกจิดี ควบคูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสินคา
พ้ืนเมือง” 
พันธกิจ 
 1.มุงพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพ่ือใหประชาชน อยูดี มีสุขบานเมืองสงบ
เรียบรอย 
 2.มุงพัฒนาสูความเปนเมืองนาอยู ลดปญหาอาชญากรรมประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 3.เสริมสรางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคมในระดับอําเภอ 
 4.มุงพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ระหวางอําเภอใกลเคียง 
 5.มุงพัฒนาเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหลงผลิตอาหาร 
 6.สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเปนท่ีรูจกัและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 7.สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดงันี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิเพ่ือการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูชุมชนเขมแข็ง 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ือมุงสูการบริหารจัดการบานเมืองท่ี 
ศักยภาพของอําเภอชุมแพ 
 1.เปนอําเภอขนาดใหญและมีความเจริญกวาอําเภออ่ืนๆท่ีอยูใกลเคียง 
 2.มีเสนทางคมนาคม ขนสง สะดวก รวดเร็วและมีถนนสายเศรษฐกจิจากตะวนัออกสูตะวนัตกจึงเปน
ประตูสูอินโดจนี 
 3.มีแหลงอารยธรรมโนนเมือง พระพุทธรูปปาวงไสยาสน สมัยทวาราวดีแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม/ทางธรรมชาต ิสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวไดในอนาคต 
 4.มีแหลงกระจายสินคา ภาคการเกษตร สินคาพ้ืนเมืองโดยเปนแหลงซ้ือขายสินคาในระดับอําเภอท่ีมี
ขนาดใหญกวาอําเภอใกลเคียง 
 5.มีโรงแรม รีสอรท สถานท่ีพักหลายขนาดและหลายแหง เพ่ือรองรับการประชุมสัมมนาและการ
ทองเท่ียวในอนาคต 
 6.พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 196,486 ไรคิดเปนรอยละ 61.64 ของพ้ืนท่ีอําเภอ มีความหลากหลายของผลผลิต
ดานเกษตรกรรม ท้ังพืชและสัตวโดยมีตลอดท้ังฤดกูาล สามารถสงเสริมสนับสนุนใหเปนแหลงผลิตอาหารได
ในอนาคต 
“นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโนนสะอาด” 

ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2556 
โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดโดยตรง ซ่ึงกระผมไดรับความไววางใจจาก



 
 

 

ประชาชนดวยคะแนนเสียงขางมาก ใหเขามาเปนนายกเทศมนตรีเพ่ือบริหารงานเทศบาลเพ่ือประชาชน กอรป
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแกน ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 
เพ่ือใหกระผมเขามาปฏิบัติหนาท่ีบริหารงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด ซ่ึงกระผมจะทําหนาท่ีในฐานะ
นายกเทศมนตรี เพ่ือพ่ีนองประชาชนและทองถ่ินภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด อยางเต็มความสามารถ 
เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต โดยยึดหลักกฎหมายคํานึงถึงความโปรงใส สุจริต เปนธรรมและตรวจสอบได 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหนายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไดมีการลงมติ ภายใน 30 วันนับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น 
  และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมายและเพ่ือใหเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน กระผม 
นายช้ันฟา ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด ไวดังนี ้
1.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1พัฒนาการใหบรกิารประชาชนในการใหบรกิารประชาชนใหเกดิความสะดวก/ปลอดภัยโดย 
-จัดกอสรางอาคารสํานักงานตลอดจนอุปกรณการปฏิบัติงานเพ่ือใหเพียงพอตอการเจรญิเติบโตของทองถ่ิน 

1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหไดมาตรฐานเพ่ือประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในเสนทางตางๆในเขตเทศบาลตําบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยตางๆ เชน ปายจราจร การพัฒนาถนนใน
เขตพ้ืนท่ีใหสวยงามเปนตน 

1.3 กอสรางปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ํา อุปกรณไฟฟาสองสวางใน
ถนนในเขตเทศบาลใหมีมาตรฐานท้ังนี้เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศนถนนทุก
สาย 

1.4 จัดกอสรางระบบสาธารณูปโภค เชน ลําหวยสาธารณะ ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปาหมูบาน 
หนองน้ําสาธารณะใหไดมาตรฐานอยางครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

1.5 บูรณาการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการเพ่ือให
การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
2.ดานการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

2.1 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐาน ท้ังบุคลากรดานการศึกษา อาคารสถานท่ีส่ือการเรียน
การสอนตลอดจนโภชนาการท่ีมีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย เชน การอบรมเพ่ิมพูนความรูใหบุคลากร/การ
พัฒนาสถานท่ีใหไดมาตรฐานเปนตน 

2.2พัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ไมวาจะเปน 
  1.มรดกทางวัฒนธรรม เชน โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารตํานานตางๆ 

 2.วัฒนธรรมท่ัวไป เชน กริยามารยาทท่ีดีงาม การเปนอยูภาษา ศาสนา และความเช่ือตางๆ
ศิลปกรรม 

3.ภูมิปญญาและเทคโนโลยี เชน ความรูความสามารถของคนในสังคม ไมวาจะเปนการ
ประดิษฐ คิดคน การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 



 
 

 

2.3 การอนุรักษประเพณี อันดีงาม ไมวาจะเปนประเพณีการใหความเคารพผูอาวุโส ลูกศิษยเคารพ
อาจารย รวมถึงการอนุรักษประเพณีทองถ่ินตางๆ เชน ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีการจัดงานวันเด็ก 
ประเพณีงานลอยกระทง งานบุญบ้ังไฟ งานทอดเทียนเขาพรรษา งานมหากฐิน เปนตน 
3. ดานเศรษฐกิจ 

3.1 สงเสริมพัฒนาการฝกอาชีพเพ่ิมมูลคาของสินคาในเปนท่ียอมรับของทองถ่ินอ่ืนและประเทศตางๆ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 สงเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและ
สงเสริมเกษตรอินทรียเพ่ือลดรายจายตลอดจนเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรลดการใชปุยเคมี เพ่ือสามารถ
แขงขันกับสินคาการเกษตรจากทองถ่ินอ่ืนๆรวมท้ังจากประเทศเพ่ือนบาน 

3.3 สงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพใหเปนกลุมท่ีเขมแข็งทุกๆดานไมวาจะเปนดานการจัดการกลุม ดาน
ขอมูลขาวสาร ดานการตลาด การเรียนรูการเปล่ียนแปลงในอนาคต เชนการศึกษาดูงาน/การอบรมตลอดจน
การสรางมาตรฐานรานคาชุมชนเพ่ือแขงขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเขารวมประชาคมเอาเซียนใน
อนาคต 

3.4 สงเสริม สนับสนุนศูนยรวมสินคาชุมชน/รานคาชุมชน/ตลอดจนสถานท่ีจําหนายสินคาชุมชน 
4. ดานชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1 สงเสริม สนับสนุนสงเคราะหเด็ก สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ใหสามารถเขาถึงบริการ
พ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึง เชนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสเพ่ือใหมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น 

4.2 สงเสริมกิจกรรม กลุมชมรมอาสาสมัครตางๆท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการ
ปองกันรักษาโรค ท้ังในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพ่ือสรางสุขภาพประชาชนทุกอาชีพใหมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

4.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ประชาชนทุกสาขา
อาชีพอยางตอเนื่อง 

4.4 สงเสริมปลูกฝง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไมวาจะเปนการฝกอบรม/การดูงาน/การ
รวมกิจกรรมตางๆ 

4.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากรเครื่องมือ
ประจําศูนย การส่ือสารเพ่ือสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 

4.6 สงเสริม สนับสนุนศูนย อปพร.ใหมีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชของ
ศูนยฯเพ่ือใหบริการอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงตลอดจนการสรางเครือขายการบูรณาการกับศูนยฯอ่ืนๆ
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรู จํานวนอาสาสมัครใหเพียงพอ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนตอชุมชนเองและเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงในการท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน. 

4.7 สงเสริมความรูใหกับประชาชน เชนการทัศนศึกษาดูงานในทองถ่ินอ่ืนๆท่ีมีความเปนอยูแตกตาง
หรือแหลงอ่ืนๆท้ังนี้เพ่ือนําความรู ประสบการณการเปนอยูมาปรับใชกับทองถ่ินอยางเหมาะสมท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนใหกับชุมชน และเตรียมความพรอมในการเปล่ียนแปลงเขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงจะมีการอพยพ
แรงงานและทุนอยางเสรีฯลฯ 



 
 

 

5. ดานการกีฬาและนันทนาการ 
5.1 สงเสริมกลุม/ชมรม/ท่ีมีกิจกรรมดานการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังการให

การสนับสนุนจากทุกๆดานไมวาจะเปนบุคลากรดานวิชาการ อุปกรณตางจากเทศบาล 
5.2 สงเสริมใหมีสถานท่ีออกกําลังกายประจําหมูบานและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังจัดหาอุปกรณ

สําหรับเลนกีฬาตามความตองการของชุมชน 
5.3 สงเสริมการจัดตั้งกลุมชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือสงเสริมการจัดตั้งกลุมชมรมออกกําลังกายทุก

ประเภททุกระดับอยางตอเนื่อง 
5.4 จัดใหมีการแขงขัน การออกกําลังกายการเลนกีฬา รวมท้ังสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขันในทุก

ระดับ เพ่ือสงเสริมใหมีการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่องและกวางขวาง 
5.5 การสรางองคกรเครือขายทางการกีฬา การฝกอบรมการใหความรูในการออกกําลังกายและเลน

กีฬา และประโยชนท่ีจะไดรับจากการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
5.6 การเขารวมแขงขันในกีฬาทุกระดับ ท้ังภาครัฐ/ทองถ่ิน/เอกชนท่ีไดจัดขึ้น 

6. ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
6.1 จัดตั้งกองสาธารณสุขและบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหบริการดานการสาธารณสุขใหกับ

ประชาชน 
6.2 สนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดูแลดานการสาธารณสุขใหกับประชาชน 
6.3 ฟนฟูและรักษาแหลงน้ําสาธารณะกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะอยางตอเนื่อง 
6.4 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมจัดตั้งอาสาสมัครใน

การดูแลส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
6.5 พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจ สรางส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา สถานท่ี

ออกกําลังกายเปนตน 
6.6   สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชนและสถานท่ีราชการและสาธารณะ เชน การจัดหาท่ีดิน 

การจัดหากลาไม การสรางอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาปาไม การสรางเครือขายอาสาสมัคร และการ 
บูรณาการรวมกับทองถ่ิน  สวนราชการตางๆ 

6.7   จัดหาท่ีท้ิงขยะอยางถาวร  รวมท้ังการกอสรางสถานท่ีกําจัดขยะอยางมาตรฐานรวมท้ังบูรณาการ
รวมกับทองถ่ินอ่ืน/สวนราชการอ่ืนๆ เพ่ือจัดการขยะชุมชน 

6.8   การสนับสนุนใหเอกชนเขามาลงทุนในการจัดการขยะ 
6.9   สรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะใหกับผูนําชุมชน สมาชิกสภา ผูบริหาร ขาราชการ/

ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมท้ังการอบรมใหความรู การสรางจิตสํานึก ใน
การจัดการขยะอยางถูกตอง 
7. ดานการเมืองและการบริหาร 

มุงพัฒนาการเมืองและประชาชนใหยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส มีคุณธรรม 
ตรวจสอบได กลาวคือ 



 
 

 

 7.1   การสรางมาตรฐานทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  การสรางคานิยมวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหกับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานลูกจางของเทศบาล ท้ังนี้เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ประชาชนและเปนการปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามเอาไว 
 7.2   การสรางผลประโยชนตอบแทนอ่ืน และสิทธิตางๆใหกับขาราชการ สมาชิก ผูบริหาร ผูชวย
ผูบริหาร ท้ังนี้ตามระเบียบของทางราชการ 

7.3   การใหความรูและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคูกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ใหกับผูบริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/
ประชาชนท่ัวไป 
 7.4   สงเสริมอบรมความรูใหกับประชาชนในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล รวมท้ัง
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง  ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมองคความรูใหกับประชาชน ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/สมาชิกสภา/ผูบริหาร 
 7.5   สงเสริมเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหผูบริหาร/ขาราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจาง/ 
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน  การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
เปนตน   
 7.6   ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ตลอดจนกอสรางอาคารสถานท่ี จัดหาเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการตอประชาชน 
8.   นโยบายดานอื่นๆ 
 8.1   สนับสนุนและดําเนินนโยบายในการปกปองสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 8.2   สนับสนุนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล  จังหวัด อําเภอ 
 8.3   การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ดาน กับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการการกุศล องคการภาคเอกชน ฯลฯ 
 จากนโยบาย ท้ัง 8 ขอนี้ กระผมขอเรียนใหทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกทานได
ทราบวา กระผมมีความมุงม่ันตั้งใจใหสมกับท่ีพ่ีนองประชาชนใหความไววางใจเลือกใหเขามาทําหนาท่ี
บริหาร  กระผมจะพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ใหมีความเจริญกาวหนา สรางความม่ันคงความรักสามัคคี
ใหกับสังคม พ่ีนองประชาชนเพ่ือใหกาวเขาสูสังคม อาเซียน อยางมีคุณภาพ  ภายใตการบริหารงานท่ีมี
คุณธรรม  เปนธรรม โปรงใสโดยภายใตประโยชนสุขและผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน 
 ผมขอเรียนวาจากนโยบายของกระผมถึง 8 ขอนี้ กําหนดนโยบายตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายบน
พ้ืนฐานของความเปนจริง และขอสัญญาวาจะดําเนินตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  ตามแผนพัฒนาภายใตปญหา
ความตองการของพ่ีนองประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และจากนโยบาย
ขางตนนี้ คงจะสําเร็จลงไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางทุกทานซ่ึงจะเปนแรงผลักดันอันสําคัญในอันท่ีจะนําพานโยบายไปสูความสําเร็จตามท่ีพึง
ประสงค  ผมเช่ือวาทานสมาชิกสภา ขาราชการ ทุกทานมีเปาหมายอันเดียวกันกับกระผม คือ การทําให
ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพ่ือความสําเร็จดังกลาว กระผมจึงขอความรวมมือจากทุกทานไดชวยสงเสริม 
สนับสนุนใหนโยบายดังกลาวไดบรรจุตามตองการของทุกทาน ท้ังนี้ ก็เพ่ือประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน
ชาวเทศบาลตําบลโนนสะอาดทุกคน 



                                                                                                                 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เทศบาลตําบลโนนสะอาด
                                                                                                                       แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวนโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
จํานวน

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
จํานวน

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย

13
2,385,000

         
10

1,665,000
       

10
1,575,000

     
33

5,625,000
        

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป

11
602,000

            
11

602,000
          

11
602,000

        
33

1,806,000
        

1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลการฟนฟุสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ
ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

6
750,000

            
5

650,000
          

5
650,000

        
16

2,050,000
        

1.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
เพื่อสรางนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสรางโอกาสให
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ

2
275,000

            
2

275,000
          

2
275,000

        
6

825,000
           

รวม
32

4,012,000
         

28
3,192,000

       
28

3,102,000
     

88
10,306,000

      

รวม 3 ป
ยุทธศาสตร

ป 2558
ป 2559

ป 2560





ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ
เด็กและเยาวชนในตําบล

100,000
100,000

100,000
เด็กมีสภาวะทางสังคมอยาง

เทศบาล
อารมณ และสังคม

โนนสะอาด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สมบูรณและกลาแสดงออก
กองการศึกษา

2
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน

เพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับเด็กเล็ก
ศูนยพัฒฯเด็กเล็กตําบล

50,000
50,000

50,000
เด็กเล็กสามารถใชสื่อตางๆ

เทศบาล
วัสดุทางการศึกษา

โนนสะอาด จํานวน 2 ศูนย
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ในการพัฒนา/เสริมสรางสติ
กองการศึกษา

ปญญา
3

โครงการเสริมสรางศักยภาพของ
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูดูแลเด็ก

ผูดูแลเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
30,000

30,000
30,000

ผูดูแลเด็กมีความรูและ
เทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา
เล็ก หมูที่ 1, หมูที่ 2

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ประสบการณในการพัฒนา

กองการศึกษา
4

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)และ
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดแกรางกาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน
105,000

105,000
105,000

เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 
เทศบาล

อาหารใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อารมณ,สังคมและสติปญญา

2 หมูที่ 6
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

4 ดาน
กองการศึกษา

5
โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดแกรางกาย
ศูนยเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนยใน

1,200,000
1,200,000

1,200,000
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 

เทศบาล
อาหารกลางวันใหกับโรงเรียนใน

อารมณ,สังคมและสติปญญา
ตําบลโนนสะอาดและโรงเรียน

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
4 ดาน

กองการศึกษา
เขตพื้นที่ตําบลโนนสะอาด

สังกับ สพฐ.ในเขตพื้นที
กรมสงเสริมฯ

6
โครงการสงเสริมพัฒนาผูพิการ

เพื่อพัฒนาผูพิการและผูปวยเอดสใหสามารถ
ผูปวยเอดสและผูพิการในตําบล

15,000
พัฒนาผูพิการและผูปวย

เทศบาล
ผูปวยเอดสในเขตตําบล

ชวยเหลือตนเองได
เทศบาล

เอดสใหสามารถชวยตนเอง
7

โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซม
เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอม

จํานวน 2 ศูนย
300,000

     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ

เทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

ในการรองรับเด็กที่จะเขามาเรียน
เทศบาล

ปลอดภัย

สวนที่ 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



1.1แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
8

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู

ศูนยเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย
10,000

10,000
10,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตร
เทศบาล.

ดานเด็กปฐมวัย
แกเด็กปฐมวัย

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ฐานศูนยเด็กเล็กพัฒนา

กองการศึกษา
กรมสงเสริมฯ

9
โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา

เพื่อใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
นักเรียน/นักศึกษาในเขตตําบล

40,000
40,000

40,000
นักเรียน/นักศึกษาสามารถ

เทศบาล.
ชวงปดภาคเรียน

เพื่อชวยแบงเบาภาระผูปกครอง
โนนสะอาด 

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ใชวางใหเกิดประโยชน

กองการศึกษา
10

โครงการสายสัมพันธวันรับ
เพื่อใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย
20,000

20,000
20,000

นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่
เทศบาล.

วุฒิบัตร(บัณฑิตนอย)
และมีความมุงมั่นในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

จํานวน 1 ครั้ง
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สําเร็จการศึกษา
กองการศึกษา

11
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย

80,000
80,000

80,000
ศูนยพัฒนาเด็กมีภูมิทัศน

เทศบาล.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหนาอยูและมีความพรอมที่จะใหเด็กเล็กเกิดการ
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ที่สวยงาม
เรียนรูอยางสมวัย

12
โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธิ์

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
นักเรียนประถมปที่ 5-6ของร.ร.

30,000
30,000

30,000
นักเรียนมีความรูในการทํา

กองการศึกษา
ทางการเรียน(o-net)

ชั้นปที่ 5-6
ในเขตพื้นที่ตําบล

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ขอสอบ o-net

เทศบาล.

13
โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ

เพื่อพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมใหแกบุคลากร
นักเรียน/นักศึกษาในเขตตําบล

45,000
       

นักเรียน/นักศึกษามีจริยธรรม
กองการศึกษา

และนักเรียนในพื้นที่เทศบาล
โนนสะอาด 

เทศบาล
คุณธรรม

เทศบาล.

โครงการ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
ที่



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการวันออกพรรษาและ
เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป

1 ครั้ง/ป
15,000

       
15,000

     
15,000

     
ประเพณีเกาแกของไทยคง

เทศบาล
วันเขาพรรษา

และสรางความสัมพันธระหวางคนในชุมชน
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สืบไป

2
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและการละเลน
ประชาชน หมูที่ 7,8

50,000
50,000

50,000
ประเพณีเกาแกของไทยคง

เทศบาล
เพณีทองถิ่น(ตรุษไทย)

ของทองถิ่น
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

อยูสือไป
สํานักปลัด

3
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานไหม ประเพณี
1 ครั้ง/ป

15,000
15,000

15,000
จ.ขอนแกนสามารถจัดกิจ

เทศบาล
งานไหม จังหวัดขอนแกน

ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

กรรมไดอยางสมบูรณ
จังหวัดขอนแกน

4
โครงการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชนงานวันที่ 5
ประชาชนทั้ง 9 หมูบน

40,000
40,000

40,000
การจัดงานรัฐพิธีของทต.

เทศบาล
ธันวามหาราช,งานวันแมแหงชาติและการจัดงาน

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
โนนสะอาดเปนไปดวย

สํานักปลัด
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ความเรียบรอย
5

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อจัดงานประเพณีตางๆในเขตอบต.โนนสะอาด

ประชาชน 9 หมูบาน
250,000

250,000
250,000

ทต.โนนสะอาดสามารถ
เทศบาล

และงานประเพณี
เชน งานประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
อนุรักษประเพณีไวสืบตอไป

สํานักปลัด
ถวายเทียนพรรษา,ทําบุญตักบาตร,บวชสามเณร

6
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและการละเลน
ผูนําหมูบาน,สมาชิกสภา,บุคลา

50,000
50,000

50,000
วัฒนธรรมพื้นบานคงอยู

เทศบาล
สายใยชุมชน

ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
กรในตําบลโนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
สืบไป

สภาวัฒนธรรมฯ
7

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เพื่อใหการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีตางๆ

  1 แหง
7,000

         
7,000

       
7,000

       
การจัดงานพระราชพิธี

เทศบาล
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี อําเภอ

ของอําเภอชุมแพเปนไปดวยดวามเรียบรอย
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

งานรัฐพิธีตางๆเปนไปอยาง
อําเภอชุมแพ

ชุมแพ
เรียบรอย

8
โครงการอนุรักษศิลปะพื้นบาน

เพื่ออนุรักษศิลปะพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
ผูนําชุมชน/ตัวแทนเด็กและ

35,000
35,000

35,000
ศิลปะพื้นบานและภูมิปญญา

เทศบาล
และภูมิปญญาทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป
เยาวชนจํานวน 50 คน

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ทองถิ่นคงอยูสืบตอไป

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
9

อุดหนุนโครงการกาชาดประจําป
เพื่ออุดหนุนของดีเมืองชุมแพ ซึ่งเปนสินคา

1 ครั้ง/ป
80,000

       
80,000

     
80,000

     
การจัดงานกาชาดประจําป

เทศบาล.
ของดีเมืองชุมแพ

ของคนในทองถิ่นใหเกิดการกระจายรายได และ
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ของดีเมืองชุมแพเปนไป
อําเภอชุมแพ

ยังสรางอาชีพใหสามารถเลี้ยงตนเองได
ดวยความเรียบรอย

10
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป
1 ครั้ง/ป

30,000
       

30,000
     

30,000
     

ประเพณีเกาแกของไทยคง
เทศบาล.

และสรางความสัมพันธของคนในทองถิ่น
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สืบไป
11

โครงการพุทธาภิเษกและปฏิบัติ
เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป

1 ครั้ง/ป
30,000

       
30,000

     
30,000

     
ประเพณีเกาแกของไทยคง

เทศบาล.
ธรรมประจําป

และสรางความสัมพันธของคนในทองถิ่น
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สืบไป
12

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
เพื่ออุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ

1 ครั้ง/ป
10,000

       
10,000

     
10,000

     
การจัดงานโครงการเปนไป

เทศบาล
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ตามโครงการสนับสนุนการกิจกรรมการบริจาค
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ดวยความเรียบรอย
ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2558
โลหิต ดวงตา อวัยวะ ประจําป 2558

13
โครงการจัดอบรมชมรมลูกเสือ

เพื่ออุหนุนที่ทําปกครองอําเภอชุมแพตามโครง
1 ครั้ง/ป

40,000
       

40,000
     

40,000
     

การจัดงานโครงการเปนไป
เทศบาล

ชาวบานอําเภอชุมแพ
การจัดอบรมชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอชุมแพ

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ดวยความเรียบรอย

ที่ทําการปกครอง

โครงการ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
โครงการ

ที่ที่



1.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ
ที่

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการจัดการดานสาธารณสุข

เพื่อจัดซื้อทรายกําจัดยุงลายหรือกิจกรรม
ซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายพรอม

120,000
120,000

120,000
โรคติดตอ/โรคระบาดถูก

เทศบาล.
การปองกันและควบคุมโรค

ปองกันโรคติดตออื่นๆ
น้ํามันดีเซล/เบนซิน

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ระงับการแพรหรือกําจัดให

สํานักปลัด
หมดไป

รพ.สต.
2

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุข จํานวน

จํานวน 6 หมูบาน
60,000

       
60,000

     
60,000

     
สนับสนุนการพัฒนาการ

เทศบาล.
สาธารณสุขมูลฐานในเขต

6 หมูบานไดแก 1,2,3,4,7,8
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สาธารณสุข จํานวน 
สํานักปลัด

ตําบลโนนสะอาด
6 หมูบาน

รพ.สต.
3

อุดหนุนโครงการปองกันและแก
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ

1 โครงการ
20,000

       
20,000

     
20,000

     
ปองกันและแกไขปญหา

เทศบาล
ไขปญหายาเสพติดอ.ชุมแพ

ที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ/ศพ.สต.อ.ชุมแพ
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ยาเสพติดของจังหวัด
รพ.สต.

4
โครงการศึกษาดูงานดานสาธารณ

เพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
อสม./สมาชิกสภาทต../ผูนํา

350,000
     

350,000
   

350,000
   

อสม./อบต./ผูนําชุมชนไดรับ
เทศบาล

สุข
วางแผนงานสาธารณสุขใหเหมาะสมกับสภาพชุม

ชุมชน/บุคลากรทต./รพ.สต.
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ความรูและประสบการณ
รพ.สต.

ชุนในเขตทต..อยางเหมาะสมและมีคุณภาพ
ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน

5
โครงการสบทบเงินหลักประกัน

เพื่อสมทบกองทุนฯในการดําเนินโครงการตางๆ
ประชาชนในตําบลโนนสะอาด

100,000
     

100,000
   

100,000
   

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เทศบาล

สุขภาพระดับทองถิ่น ทต.โนน
เชน โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน,โครง

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ปราศจากโรคภัยตางๆ

สปสช.
สะอาด

การสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและผูพิการใน
ชุมชน,โครงการอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา
โครงการคุมครองผูบริโภค,โครงการสงเสริมสุข
ภาพผูสูงอายุ,โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม  ฯลฯ

6
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

เพื่อใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา
จํานวน 1 โครงการ

20,000
       

ประชาชนมีสุขภาพดี
เทศบาล

ชุมแพ
ยาเสพติดอําเภอชุมแพ

เทศบาล
หางไกลยาเสพติด

สภอ.ชุมแพ

วัตถุประสงค
โครงการ

งบประมาณและที่มา



1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสรางนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เพื่อจัดการแขงขันกีฬา ซึ่งอบต.โนนสะอาดจัด

ประชาชน/เยาวชน
200,000

200,000
200,000

 -เยาวชนและประชาชนใน
เทศบาลโนนสะอาด

รวมถึงสนับสนุนกีฬาในโอกาสตางๆอาทิโครง
ในตําบลโนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ตําบลโนนสะอาดมีสุขภาพ

สํานักปลัด
การกีฬาตานยาเสพติด"ทองถิ่นเกมส,โครงการ

หมู1-หมู9
แข็งแรงและมีความสามัคคี

สปสช.
กีฬามวลชนสัมพันธ,โครงการกีฬาสีสัมพันธ

 -การสรางแรงจูงใจใหมีการ
ตานยาเสพติดชุมชนรวมกับโรงเรียนตลอดจนที่

เลนกีฬา/ออกกําลังกายเพิ่ม
อบต.โนนสะอาดสงทีมเขารวมแขงขันในโอกาส

ขึ้น
ตางๆเชนโนนหันคัพหรือการแขงขันกีฬา
ประเภทอื่นๆ

2
โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

เพื่อเยาวชนและประชาชนในหมูบานมีสุขภาพ
ลูกฟุตบอล,ลูกวอลเลยบอล

75,000
75,000

75,000
เยาวชนและประชาชนใน

เทศบาลโนนสะอาด
ประจําหมูบาน

แข็แรงและมีความสามัคคี
ตะกรอฯลฯ หมู 1-หมู9

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ตําบลโนนสะอาดมีสุขภาพ

สํานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 2 การแกไขปญหาความยากจน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการสรางกําแพงกั้นน้ําเซาะ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
 1โครงการ

200,000
มีน้ําไวใชในการเกษตร

เทศบาล
หมู 1

เทศบาล
อบจ.

2
โครงการกอสรางสะพานบลอค

เพื่อใหประชาชนมีสะพานใชขามลําหวยคลอง
ขามลําหวยคลองหนองผือ

800,000
      

เกษตรกรมีสะพานขาม
เทศบาล

คอนเวิรส หมู 1
หนองผือ

เทศบาล
ลําหวยคลองหนองผือ

อบจ.

3
โครงการคลองสงน้ําคอนกรีต

เพื่อใหน้ําเดินทางไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ
สายจากวัดบูรพาฯ-ถนนมลิวัลย

100,000
      

การเดินทางน้ําสะดวกขึ้น
เทศบาล

หมู2
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง 1 กม. กวาง 1.2 ม.
เทศบาล

อบจ.
อบจ.

4
โครงการไฟฟาสูแหลงเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
สายจากบานนายยน อุนสี-

100,000
ประชาชนมีไฟฟาใชใน

เทศบาล
หมู 3

ลําน้ําเชิญ ระยะทาง 1 กม.
เทศบาล

การเกษตร
อบจ.

อบจ.
5

โครงการกอสรางสะพาน
เพื่อใหประชาชนมีสะพานใชในการขามลําน้ํา

ขามลําน้ําเชิญ 1โครงการ
4,000,000
 

ประชาชนมีสะพานใช
เทศบาล

หมู 4
เชิญไดอยางสะดวก ปลอดภัย

เทศบาล
ขามลําน้ําเชิญ 

อบจ.
อบจ.

6
โครงการไฟฟาสูแหลงเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
สายกุดผีหลอก

200,000
      

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
เทศบาล

หมู 4
เทศบาล

การเกษตร
อบจ.

อบจ.

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
7

โครงการขยายไฟฟาสูแหลง
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร

สายเลียบลําน้ําเชิญ ระยะทาง
150,000

      
เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ

เทศบาล
เกษตร หมู 5

อยางทั่วถึง
ยาว 1,000 เมตร

เทศบาล
ทําการเกษตร

อบจ.
อบจ.

8
โครงการซอมแซมสะพาน

เพื่อใหประชาชนใชสะพานไดอยางปลอดภัย
ลําน้ําเชิญ(สะพานไม) 

100,000
      

ประชาชนมีสะพานใช
เทศบาล

หมู 6
1 โครงการ

เทศบาล
อยางปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

9
โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา

เพื่อนําน้ําจากแหลงน้ํา  สงไปใชในการเกษตร
ขางบึงหวยแย กวาง 5 ม.

150,000
     

ประชาชนมีน้ําใชใน
เทศบาล

หมู 7
ตามคลองสงน้ําได

ลึก 3ม.
เทศบาล

การเกษตร
อบจ.

อบจ.
10

โครงการไฟฟาสองสวางภาย
เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกสบาย

5 จุด
10,000

       
ประชาชนสะดวกสบายขึ้น

เทศบาล
ภายในหมูบาน

และปลอดภัยจากการมีไฟฟาใช
เทศบาล

จากการมีไฟฟาใช
อบจ.

หมู 7
อบจ.

11
โครงการถนนสูแหลงเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวใชประโยชน
จากนานายคําผาย-นานายวิเชียร.

400,000
ประชาชนมีถนนใชใน

เทศบาล
หมู 8

ในการทําการเกษตร
กวาง 4 ม  ยาว 1กม.

เทศบาล
การเกษตร

อบจ.
อบจ.

12
โครงการขุดอกบึงหวยตอน

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตรอยางเพียง
1 โครงการ

200,000
      

เกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียง
เทศบาล

หมู 1
พอ

เทศบาล
พอ

อบจ.
อบจ.

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
โครงการ



2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
13

โครงการกอสรางถนนสูแหลง
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวก

ทางแยกนานายบูรณศิร-ินายสา
200,000

มีความสะดวกในการเดิทาง
เทศบาล

เกษตร หมู 3
คร ลาดี

เทศบาล
อบจ.

อบจ.
14

โครงการถนนสูแหลงเกษตร
เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต

สายหวยแย-หนาหมวดการทาง .
200,000

แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา
เทศบาล

หมู 6
ความเปนอยูดีขึ้น

ระยะทาง 1,000ม
เทศบาล

ไปในทางที่ดีขึ้น
อบจ.

อบจ.
15

โครงการถนนสูแหลงเกษตร
เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต

สายทางม.1-ม.9
400,000

แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา
เทศบาล

หมู 9
ความเปนอยูดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 มกวาง 5 เมตร
เทศบาล

ไปในทางที่ดีขึ้น
อบจ.

อบจ.
16

โครงการขยายไฟฟาสูแหลง
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร

จากศาลาเอนกประสงค-ม.9
400,000

       
เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ

เทศบาล
เกษตร หมู 9

อยางทั่วถึง
ระยะทาง 1 กม.

เทศบาล
ทําการเกษตร

อบจ.
อบจ.

17
โครงการถนนสูแหลงเกษตร

เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต
จากคสล.เดิม-ถนนมะลิวัลย

400,000
แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา

เทศบาล
หมู 2

ความเปนอยูดีขึ้น
ระยะทาง 1,000 มกวาง 4 เมตร

เทศบาล
ไปในทางที่ดีขึ้น

อบจ.
อบจ.

18
โครงการขยายไฟฟาสูแหลง

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
จากศาลปูตา-บานนายสมศรี 

200,000
       

เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ
เทศบาล

เกษตร หมู 2
อยางทั่วถึง

ระยะทาง 200 เมตร 
เทศบาล

ทําการเกษตร
อบจ.

อบจ.
19

โครงการ 1 วัน 500 ฝายถวายใน
เพื่อสรางความชุมชื้นของลําหวยเพื่อถวาย

กอสรางฝายจํานวน 5 แหง
500,000

      
ผืนปาไดรับความชุมชื้น

เทศบาล 
หลวง

เปนในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม
หมูที่ 1,3,4,5,6

เทศบาล
กรมฯ,อบจ.

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



2.2 แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหใหกับคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชราและ
เพื่อชวยเหลือคนชราและคนพิการ/เอดส

เบี้ยผูสูงอายุ เบี้ยผูปวยเอดส 
7,000,000

7,000,000
7,000,000

คนชรา,คนพิการและผูปวย
เทศบาล

คนพิการ/เอดส
ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

เบี้ยผูพิการ 
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

เอดสไดรับการชวยเหลือ
สํานักปลัด

ไมสรางความเดือดรอนใหกับชุมชน
2

โครงการปองกันและแกไขปญหา
เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดสอ.ชุมแพ ใหมีชีวิต

ผูปวยเอดสในอําเภอชุมแพ
20,000

20,000
20,000

ผูปวยเอดสไดรับการชวย
เทศบาล

โรคเอดสใหกับ ศูนยเอดสเฉลิม
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และใหความรูในการปองกัน

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
เหลือ

สํานักปลัด
พระเกียรติอําเภอชุมแพ

โรคเอดส
อําเภอชุมแพ

3
โครงการวันผูสูงอายุของ

 -เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป

120,000
120,000

120,000
ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม

เทศบาล.
ทต.โนนสะอาด

และใหความชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

มีโอกาสพบปะสังสรรคกัน
รพ.สต.

 -เพื่อแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการปรับปรุงไหลทาง

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
ถนนสายบานรองแซง

100,000
      

การเดินทางเปนไปอยาง
เทศบาล

หมู 1
ภัย

เทศบาล
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

2
โครงการวางทอเมนประปา

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใชในสาธารณูปโภค
 1โครงการ(ประจําหมูบาน)

200,000
ประชาชนมีน้ําไวใช

เทศบาล
หมู 2

เทศบาล
สาธารณูปโภค

อบจ.
อบจ.

3
โครงการสรางลานกีฬา

เพื่อใหประชาชนมีลานกีฬาไวออกกําลังกาย
1 โครงการ(ประจําหมูบาน)

200,000
ประชาชนมีสุขภาพกายและ

เทศบาล
หมู 2

เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กวาง 25 เมตรยาว 50 เมตร

เทศบาล
สุขภาพจิตที่ดี

อบจ.
อบจ.

4
โครงการสรางถนนคสล.

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
จากบานผูใหญบาน-บานนาย

660,000
      

การเดินทางเปนไปอยาง
เทศบาล

หมู 3
ภัย

นอย ผอนดี กวาง 4ม. ยาว 300ม.
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
5

โครงการสรางถนนคสล.
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด

จากบานนายมานิตย-บานพอมี
165,000

การเดินทางเปนไปอยาง
เทศบาล

หมู 3
ภัย

มานาดี กวาง 3 ม. ยาว 100ม.
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
กรมฯ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
6

โครงการกอสรางลานเอนกประ-
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการทํากิจกรรม

1 โครงการ
200,000

ประชาชนมีสถานที่
เทศบาล

สงค หมู4 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เทศบาล
ทํากิจกรรมรวมกัน

อบจ.
อบจ.

สรางความสัมพันธ
7

โครงการถนนลาดยาง
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด

จากสายเทศบาลตําบลโนนหัน-
1,000,000

การเดินทางเปนไปอยาง
เทศบาล

หมู5
ภัย

ถนนชุมแพ หลมสักระยะทาง
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
กรมพรัพย

1กม. กวาง 5ม.
อบจ.

8
โครงการกอสรางถนนคสล.

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
สายคุมโนนทอง ระยะทาง 

660,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู6

ภัย
300ม. กวาง 4 ม.

เทศบาล
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

9
โครงการกอสรางซอมแซมถนน

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
สายขางคาย ร .พัน 8 2

70,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
ลาดยาง  หมู 6

ภัย
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
10

โครงการกอสรางสะพานลําน้ําเชิญ
เพื่อใหประชาชนมีสะพานขามลําน้ําเชิญ

กวาง 5ม. ยาว 10 ม.(สะพานไม)
200,000

ประชาชนมีสะพานขาม
เทศบาล

หมู 7
เทศบาล

ลําน้ําเชิญ
อบจ.

อบจ.
11

โครงการกอสรางรางระบายน้ําเสีย
เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวกและ

จากสายเดิม กวาง 0.30 เมตร
100,000

      
ประชาชนมีรางระบายน้ํา

เทศบาล
หมู 8

รวดเร็ว
ยาว 25 ม.

เทศบาล
ใชไดสะดวก 

อบจ.
อบจ.

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
12

โครงการกอสรางถนนคสล. 
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด

จุดเริ่มตนคสล.ถึงสามแยกนาย
200,000

      
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู 9

ภัย
ประพันธศักยกวาง 5 ม. ยาว100ม. เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
13

โครงการสรางรางระบายน้ําเสีย
เพื่อใหประชาชนมีรางระบายน้ําใชไดสะดวก

จากบานนายประพันธศักดิ-์บาน
300,000

      
ประชาชนมีรางระบายน้ํา

เทศบาล
หมู 9

นายอุดม สุขแกวระยะทาง 300ม.
เทศบาล

ใชไดสะดวก 
อบจ.

กวาง 0.30 เมตร
อบจ.

14
โครงการสรางถนน

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
จากบานนายบุญมี-สามแยก

200,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู9

ภัย
ยาว 200 ม. 

เทศบาล
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

15
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวกและ
1 โครงการ

500,000
      

สามารถควบคุมน้ําใหมี
เทศบาล

หมู 1
รวดเร็ว

เทศบาล
ปริมาณที่เพียงพอตอความ

อบจ.
อบจ.

ตองการ
16

โครงการกอสรางประปาผิวดิน
เพื่อใชประชาชนมีน้ําใชที่สะอาด มีคุณภาพ

1 โครงการ
300,000

ประชาชนมีน้ําสะอาดและ
เทศบาล

หมู 1
เทศบาล

มีคุณภาพใช
อบจ.

อบจ.
17

โครงการสรางถนน คสล. 
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด

จากบอปลา นายอุทิศ-ทางเชื่อมเขา
200,000

      
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู 3

ภัย
บานเหมือดแอ(โรงเรียน)

เทศบาล
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
โครงการ



3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
18โครงการสรางถนนลูกรังสูแหลง

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
ทางแยกนานายบูรณศิร-ินายสา

200,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
เกษตร  หมู3 

ภัย
คร ลาดี

เทศบาล
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.
อบจ.

19
โครงการสรางถนนคอนกรีต

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด
ซอยสแตนเรส

200,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู4

ภัย
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
20

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

จากบานแมจารุณี-ไรพอฉลอง
200,000

มีทางน้ําไหลไดอยางสะดวก
เทศบาล

หมู 5
เทศบาล

อบจ.
อบจ.

21
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
สายทางเขาไรจิตกวี

200,000
มีทางนําน้ําสวนเกิดออกไป

เทศบาล
หมู 5

เทศบาล
อยางสะดวก 

อบจ.
อบจ.

22
โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวก
จากปากทางลําหวยแย-บานนาง

200,000
การเดินทางเปนไปอยาง

เทศบาล
หมู 7

บัวลา กวาง 4 เมตรยาว 1 กม. 
เทศบาล

สะดวกและปลอดภัย
อบจ.

อบจ.
23

โครงการจัดซื้อเตนท,เกาอี,้โตะ
เพื่อใหประชาชนมีเตนท,เกาอี,้โตะใช

เตนท 3 หลัง โตะยาว 10 ตัว
100,000

      
ประชาชนมีเตนท,เกาอี,้โตะ

เทศบาล
หมู 5

ในยามจําเปน
เกาอี้ 300 ตัว

เทศบาล
ใชในยามจําเปน

อบจ.
อบจ.

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
24โครงการจัดซื้อเตนท,เกาอี,้โตะ

เพื่อใหประชาชนมีเตนท,เกาอี,้โตะใช
เต็นท3หลัง เกาอี้ 200 ตัว

100,000
      

ประชาชนมีเตนท,เกาอี,้โตะ
เทศบาล

หมู 8
ในยามจําเปน

โตะขาว 10 ตัว
เทศบาล

ใชในยามจําเปน
อบจ.

อบจ.

25
โครงการซื้อเกาอี้ โตะกลม 

เพื่อใหประชาชนเกาอี้ โตะกลมใชในยามจําเปน
เกาอี้ 100 โตะกลม 10 ตัว

100,000
ประชาชนเกาอี้ โตะกลมใช

เทศบาล
หมู 4

เทศบาล
ในยามจําเปน

อบจ.
อบจ.

26
โครงการซื้อโตะขาวยาว 

เพื่อใหประชาชนมีโตะขาวยาว ไวใชประโยชน
ขนาด 60 ซม. ยาว 220 วม.

100,000
ประชาชนมีโตะขาวยาว 

เทศบาล
หมู 7

เทศบาล
ไวใชประโยชน

อบจ.
อบจ.

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



3.2
แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการชวยเหลือประชาชนที่

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยธรรม
9 หมูบานในเขตตําบล

2,000,000
2,000,000

2,000,000
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

เทศบาล
ประสบปญหาภัยธรรมชาติ

ชาติตางๆเชนภัยแลง,วาตภัย,อัคคีภัยหรือความ
โนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ไดรับการชวยเหลือ

สํานักปลัด
เดือนรอนในดานอื่นๆ

2
อุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน

เพื่อรณรงคปองกันอุบัติภัยในทองถิ่น
9 หมูบานในเขตตําบล

20,000
อุบัติเหตุภายในตําบลโนน

เทศบาล
อุบัติภัยตั้งจุดตรวจปใหม

โนนสะอาด
เทศบาล

สะอาดลดลง
อําเภอชุมแพ

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน
เพื่อรณรงคปองกันอุบัติภัยชวงเทศกาล

9 หมูบานในเขตตําบล
20,000

อุบัติเหตุภายในตําบลโนน
เทศบาล

อุบัติภัยตั้งจุดตรวจสงกรานต
โนนสะอาด

เทศบาล
สะอาดลดลง

อําเภอชุมแพ
3

โครงการบริหารงานศูนย อปพร.
เพื่อการดําเนินการกิจกรรมของศูนยฯเชน การ

ประชาชนในเขตตําบล
300,000

300,000
300,000

กิจกรรมของศูนยสามารถ
เทศบาล

เทศบาลโนนสะอาด
รวมตั้งจุดตรวจเพื่อใหบริการดานจราจร,ฝก

โนนสะอาด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ดําเนินงานไดอยางสมบูรณ
สถานีตํารวจ

อบรมการปฐมบาลเบื้องตน,ฝกอบรมอปพร.
บรรลุวัตถุประสงค

ภูธรชุมแพ
(จัดตั้ง),การรณรงคปองกันอุบัติภัย

4
โครงการใหบริการการแพทยฉุก

เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานกูชีพใหแกอาสาสมัคร
อาสาสมัครกูชีพกูภัยเทศบาล

609,000
      

ทําใหการบริการกูชีพมี
เทศบาล

เฉินเทศบาลโนนสะอาด
กูชีพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โนนสะอาด
เทศบาล

ประสิทธิภาพสามารถชวย
อบจ.

เหลือประชาชนไดอยางมี
คุณภาพ

5
โครงการฝกอบรมฟนฟูอปพร.

เพื่อฝกอบรมทบทวนการปองกันบรรเทาสาธารณ
สมาชิกอปพร.ทุกคนในเขตเทศ

205,000
      

ทําใหงานปองกันและบรรเทาเทศบาล
ศูนยอปพร.ต.โนนสะอาด

ภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ
บาลตําบลโนนสะอาด

เทศบาล
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

6
จัดซื้ออุปกรณงานปองกันบรรเทา

เพื่อใหการบริการประชาชนในตําบลเปนไป
1 โครงการ

200,000
      

การบริการประชาชนเปนไป
เทศบาล

สาธารณภัย
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทศบาล
อยางรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการขุดลอกลําเหมือง
เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา

ขุดลอกหนองผือกวาง 6 เมตร
977,000

977,000
977,000

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เทศบาล

หนองผือ 
ทวม

ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

เกษตร
กองชาง

อบจ.
อบจ.

อบจ.
2

โครงการขุดลอกบึงหวยแย
เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา

ขุดลอกบึงหวยแยกวาง 6 เมตร
977,000

977,000
977,000

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เทศบาล

ทวม
ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
เกษตร

กองชาง
อบจ.

อบจ.
อบจ.

3
โครงการขุดลอกบึงศาลา

เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
ขุดลอกบึงศาลากวาง 6 เมตร

977,000
977,000

977,000
เกษตรกรมีน้ําใชในการ

เทศบาล
ทวม

ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

เกษตร
กองชาง

อบจ.
อบจ.

อบจ.
4

โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน
เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา

ขุดลอกบึงหนองแหวนกวาง 6 เมตร
977,000

977,000
เกษตรกรมีน้ําใชในการ

เทศบาล
ทวม

ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล

เทศบาล
เกษตร

กองชาง
อบจ.

อบจ.
5

โครงการขุดลอกบึง สระหนองน้ํา
เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา

ขุดลอกบึง สระ น้ํา หนองน้ํา
3,000,000

3,000,000
3,000,000

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เทศบาล

สาธารณะ จํานวน 9 หมูบาน
ทวม

สาธารณะ ในเขตตําบล
อบต.โนนหัน,หนองเขียด,โนนสะอาด

เกษตรและปองกันน้ําทวม
กองชาง

อบจ.,อําเภอชุมแพ

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



3.4 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยใหเมืองและชุมชน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการปองกันและแกไขปญหา
เพื่อเปนการปองกัน ปราบปรามปญหายาเสพติด

ประชาชนในตําบลโนนสะอาด
35,000

35,000
35,000

ปญหายาเสพติดภายในจัง
เทศบาล

ยาเสพติด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

หวัดขอนแกนลดลง
ปกครอง
จังหวัด

2
อุดหนุนโครงการสรางความเขม

เพื่อพัฒนาความเขมแข็งหมูบานเอาชนะยา
1 ครั้ง/ป

30,000
30,000

30,000
เกิดความสามัคคีในหมูบาน

เทศบาล
แข็งประชาคมหมูบาน/ชุมชนเอา

เสพติด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ปลอดยาเสพติด,อบายมุข
อําเภอชุมแพ

ชนะยาเสพติดอําเภอชุมแพ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน
4.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการฝกอบรมและสงเสริม/

เพื่ออบรมเพิ่มทักษะใหกับเกษตรกรและกลุม
เกษตรกรและกลุมอาชีพในตําบล

30,000
30,000

30,000
ผูเขาฝกอบรมมีทักษะจาก

เทศบาลรวมกับ
พัฒนาอาชีพเกษตรใหกับ

อาชีพ สามารถลดตนทุนการผลิต
โนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
การอบรมและมีรายไดเพิ่ม

เกษตรอําเภอ
เกษตรกรและกลุมอาชีพ

2
โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรี

เพื่อพัฒนากลุมอาชีพแตละหมูบาน ที่กลุมไดรับ
กลุมอาชีพประจําหมูบานใน

30,000
30,000

30,000
สมาชิกในกลุมมีรายได

เทศบาลรวมกับ
หมูบานในเขตตําบลโนนสะอาด

การคัดเลือกจากประชาคม
เขตตําบลโนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
เพิ่มมากขึ้น

พช.อําเภอ
3

อุดหนุนโครงการสนับสนุนเมล็ด
เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดขาวพันธุดีไวปลูก

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด
230,000

   
230,000

   
230,000

   
เกษตรมีพันธุขาวที่มีคุณภาพ

เทศบาลรวมกับ
ขาวพันธุดีใหกับเกษตรกร

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
เกษตรอําเภอ

4
โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา

เพื่อเพาะพันธุกลาไมชนิดตางๆใหเกษตรกร
เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

30,000
30,000

ไดตนกลาไมไปปลูก
เทศบาลรวมกับ

ในตําบล
เทศบาล

เทศบาล
เกษตรอําเภอ

5
โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร

เพื่อใหธรรมชาติเกิดความอุดมสมบูรณและคงอยู
เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

30,000
     

ปาไมอุดมสมบูรณ
เทศบาลรวมกับ

ธรรมชาติ
ตอไป

เทศบาล
เกษตรอําเภอ

6
โครงการสงเสริมเลี้ยงไกพื้นเมือง

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมือง
เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

40,000
สมาชิกในกลุมมีรายได

เทศบาลรวมกับ
เทศบาล

เกษตรอําเภอ
7

โครงการสงเสริมการปลูกแตงไทย
เพื่อสงเสริมการปลูกแตงไทยใหกับเกษตรกรใน

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด
30,000

สมาชิกในกลุมมีรายได
เทศบาลรวมกับ

ตําบล
เทศบาล

เกษตรอําเภอ
8

โครงการสงเสริมการเลี้ยงเปดเทศ
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด
40,000

     
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

เทศบาลรวมกับ
เทศบาล

เกษตรอําเภอ

9
โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลาเพิ่มรายไดภายในครอบครัว

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด
10,000

     
รายไดครอบครัวเพิ่มขึ้น

เทศบาลรวมกับ
เทศบาล

เกษตรอําเภอ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



4.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
10

โครการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
เพื่อใหความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา

ประชาชนในตําบลโนนสะอาด
30,000

     
30,000

     
30,000

     
ประชาชนมีความรูในเรื่อง

เทศบาล
โรคพิษสุนัขบา

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
อันตรายของโรคพิษสุนัขบา

ปศุสัตวอําแภอ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการ อนุรักษพัฒนาและฟน

 - เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มพื้นที่ปา
1.ปลูกตนราชพฤษหรือตนไมอื่นๆ

80,000
80,000

 -ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาล

ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ไมใหมากขึ้น

2.ขยายเขตพื้นที่ปาชุมชุมเพิ่มขึ้น
เทศบาล

เทศบาล
ไดรับการดูแลรักษา

โนนสะอาด
และสิ่งแวดลอม

 - ปรับปรุงปาเสื่อมโทมใหเปนปาชุมชนอยางยั่งยืน
 - มีแหลงอาหารทาง

เกษตรตําบล
ธรรมชาติอยางยั่งยืน

2
โครงการอบรมเยาวชนอาสา

 -เพื่อใหเยาวชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 100 คน

50,000
50,000

 -ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาล

อนุรักษและฟนฟูธรรมชาติ
ธรรมชาติเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ

เทศบาล
เทศบาล

ไดรับการดูแลรักษา
โนนสะอาด

 - ปาไม/แหลงน้ํา
เกษตรตําบล

5.2 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการบริหารจัดการขยะ
 -เพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชนและสรางราย

 - การศึกษาดูงานดานการกําจัด
3 ลาน

53ลาน
 -ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

เทศบาล
ไดแกประชาชนในตําบล

ขยะ
เทศบาล

เทศบาล
ประชาชนมีรายไดเสริม

 -การกอสรางเตาเผาขยะแบบ
อบจ.

อบจ.
มาตรฐาน 1 แหง

2
โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ

 -เพื่อจัดหาที่ทิ้งขยะโดยอุดหนุน อบต.ดงบังในการ
 -ปริมาณขยะของตําบล

100,000
100,000

100,000
 -สามารถนําของไปทิ้ง ณ 

เทศบาล
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

โนนสะอาด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ที่ทิ้งขยะได
ทต.ดงบัง

โครงการ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่



5.3  แนวทางการพัฒนา  แกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการแกไขปญหาการบุกรุก
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ/การดําเนิน

ที่ทําการเทศบาลโนนสะอาด
300,000

300,000
 -ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะเทศบาล

ที่สาธารณะ
คดี เชน คาธรรมเนียมศาล/คาปรับ และอื่นๆเกี่ยว

และที่สาธารณะในตําบล
เทศบาล

เทศบาล
ไดรับการแกไข

สํานักปลัด
กับการดําเนินคดี

โนนสะอาด

2
โครงการสํารวจรังวัดที่สาธารณ

เพื่อดําเนินการสํารวจรังวัดที่สาธารณประโยชน
สํารวจและรังวัดที่สาธารณ

10,000
10,000

10,000
สํารวจและรังวัดที่สาธารณ

เทศบาล
ประโยชนภายในเขตตําบล

ภายในเขตตําบลกรณีที่มีขอพิพาทหรือโตแยง
ประโยชนภายในตําบล

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ประโยชนภายในตําบล

สํานักงานที่ดิน
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน

อําเภอชุมแพ

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยว

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการขุดลอก

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบึง,บึงหวยแยให
ขุดลอกบึงหวยแย-หนองผือ

29 ลาน
บึงหวยแยเปน

เทศบาล
 บึงหวยแย-หนองผือ

สวยงามสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
อบจ.,กรม

แหลงทองเที่ยว,แหลงเก็บ
อบจ.ขอนแกน

หมูที่ 6,7,8
แหงใหม

กักน้ํา

2
โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบึง,บึงหวยแยให
ขุดลอกบึงหนองแหนวน

29 ลาน
บึงหนองแหวน,หวยตอนเปน

เทศบาล
และบึงหวยตอนหมูที่ 1,2,9 

สวยงามสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
และบึงหวยตอน

อบจ.กรม
แหลงทองเที่ยว,แหลงเก็บ

กรมสงเสริมฯ
แหงใหม

กักน้ําสําหรับสูบน้ําผลิตน้ํา
อบจ.ขอนแกน

ประปาหมูบาน

3
โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน/

เพื่อกําจัดวัชพืชในบึงหวยตอนหนองแหวนและ
กําจัดวัชพืชบึงหวยตอนหนอง

200,000
200,000

200,000
วัชพืชในบึงนอยลงและปรับ

เทศบาล
หนองแหวน

ปรับสมดุลระบบนิเวศน
แหวนบริเวณหลังที่ทําการ

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
สมดุลระบบนิเวศน

เทศบาล

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
2559

2560
จะไดรับ

รับผิดชอบ
(บาท)

(บาท)
(บาท)

1
โครงการเทศบาลพบประชาชน

ประชาชนและองคกรเขามีบทบาทและสวนรวม
9 หมูบานในเขตตําบล

14,000
14,000

14,000
ประชาชนและองคกรเขามา

เทศบาล
เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผน

ในการพัฒนาทองถิ่น
โนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
มีบทบาทและสวนรวมใน

สํานักปลัด
พัฒนาตําบลสามป

การพัฒนาทองถิ่น

7.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อใหการดําเนินการจัดการเลือกตั้งเปนไปดวย

 -ในเขตตําบลโนนสะอาด
350,000

100,000
การจัดการเลือกเปนไปดวย

เทศบาล
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ และโปรงใส

เทศบาล
เทศบาล

ความเรียบรอย
สํานักปลัด

2
โครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน

เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีทั้ง 9 หมูบาน

96,000
พนักงานสวนตําบลมีความ

เทศบาล
ทรัพยสิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาล

เขาใจในบทบาทหนาที่และ
สวนโยธา

ความสําคัญการตรวจการจาง
3

อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูล
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
20,000

20,000
20,000

การจัดการเลือกเปนไปดวย
เทศบาล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ และโปรงใส

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ความเรียบรอย

อบต.
หนองเขียด

4
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให

เพื่อใหบริการประชาชนในการชําระภาษีตางๆ
ทั้ง 9 หมูบาน

10,000
10,000

10,000
 ประชาชนมีความรูความ

เทศบาล
บริการในการชําระภาษี

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

เขาใจในระบอบ
สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค



7.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล. และประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการเพิ่มศักยภาพ/เสริมสราง
เพื่อใหพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล

 -ขาราชการทองถิ่น/จนท.เทศบาล
200,000

    
200,000

  
200,000

   
พนักงานสวนตําบล,สมาชิก

เทศบาล
ใหความรู,ทักษะแกขาราชการทอง

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
สภาเทศบาลมีประสิทธิภาพใน

ถิ่น/จนท.เทศบาล/
 - อบรมใหความรูทั้งในและนอก

การปฏิบัติหนาที่
สํานักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล
สถานที่

2
โครงการทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน/
คณะผูบริหาร

250,000
250,000

250,000
คณะผูบริหาร

เทศบาล
ลูกจาง ผูนําทองถิ่นไดรับความรูเกี่ยวกับโครงการ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
พระราชดําริเพิ่มขึ้น

พนักงาน/ลูกจาง/ผูนําทองถิ่น
พนักงาน/ลูกจาง/ผูนําทองถิ่น

สํานักปลัด
3

โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากรในตําบล

คณะผูบริหาร,สมาชิกเทศบาล
300,000

    
300,000

  
300,000

   
บุคลากรปฏิบัติงานถูกตอง

เทศบาล
ตอในระดับบัณฑิตและ

ใหแกเยาวชนและประชาชนในตําบล
ขาราชการทองถิ่น/จนท.เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

เทศบาล
ตามระเบียบกฏหมายและ

มหาบัณฑิต
และประชาชน

ดวยความรวดเร็ว
สํานักปลัด

7.4  แนวทางการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2558

2559
2560

จะไดรับ
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)

(บาท)
1

โครงการเพิ่มศักยภาพขององคกร
สํานักงานมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อเสริม

สํานักงาน
200,000

200,000
200,000

เทศบาลสามารถบริการประชาชน
เทศบาล

ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
สรางศักยภาพในการบริหารจัดการ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
เทศบาล

เทศบาล
เทศบาล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
ที่ที่

โครงการ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ
วัตถุประสงค
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6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตาม     และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนในการท่ีเทศบาลตําบลจะไดปรับปรุง  แกไข  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป    ในปตอ ๆ  ไปและ
เปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมของประชาคมในทองถิ่น          ตลอดจนตรวจสอบโครงการกิจกรรม อยู
ภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว
หรือไม 

  เทศบาลตําบลโนนสะอาด   แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  เรียกวา “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
  1. สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ภาทองถิ่นคดัเลือก   จํานวน   3   คน 
  2. ผูแทนประชาคมทองถิน่ท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน   2   คน 
  3. ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวน   2   คน 
  4. หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลอืกกนัเอง    จํานวน   2   คน 
  5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิน่คดัเลอืก    จํานวน   2   คน 
 

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทาํหนาท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการ  ซึ่งกรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
   1. กาํหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2. ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

สวนท่ี    6     
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนีใ้หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิน่  พ.ศ.2548และตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ีขก 0037.0/ว2886 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 เรือ่ง 
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทาํและประสานแผนพัฒนาตําบลสามป(พ.ศ. 2555-2557)ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิน่   ซึ่งจําเปนตองกาํหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนา
ทองถิน่ตอบสนองตอปญหาความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวดัขอนแกนแบบบูรณาการและแผนพฒันากลุมจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตแิละนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น  การนาํแผนไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงไดเปน   
4  แนวทาง ดังนี้ 

  1.เทศบาลตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพฒันาและ 
โครงการนาํไปจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลสามป แลวองคการบริหารสวนตําบลดาํเนินการปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ 

  2.การสนับสนุนใหหนวยงานราชการหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรอืองคกร
เอกชนเปนผูดําเนินงาน ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรื
องคกรอื่นท่ีมีศกัยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินการมากกวา 

  3.การรวมมือกับหนวยงานหรอืองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น หรอืองคกรเอกชนอืน่
ในการดาํเนนิงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวกันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดาํเนนิงานในรูปแบบ
หุนสวนสหการหรอืคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 

  4. การประสานหนวยงานหรืองคกรปกครองสวนทองถิน่หรืองคกรเอกชนอืน่ 
 เปนผูจัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกาํหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด โดยผานความเห็นชอบของคณะผูบริหารทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามลาํดับ  
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 กาํหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาโดยการกับกาํดแูลของ
ปลัดเทศบาลตําบลและคณะผูบริหาร ดังนี ้
  (1) สํานักปลัดเทศบาล 
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  (2) กองการคลัง 
  (3) กองชาง 
  (4) กองการศึกษา   
6.2  การกําหนดวิธกีารติดตามและประเมินผล 
  1. หนวยติดตามและประเมินผลเก็บรวบรวมขอมูลในเร่ืองของการดําเนินงานของโครงการ
ตางๆ และการดําเนินงานตามแผนที่ไดระบุไว  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/และแผนงานท่ีไดดําเนินการแลวและที่ยังไมไดดําเนินการ  เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม          และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทีว่างไวหรือไม 
  2.  หนวยติดตามและประเมินผลจัดทําแบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลรายไตรมาส   เพื่อเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
  3.  หนวยติดตามและประเมินผลจัดทําแบบประเมินผลการดําเนนิงาน โดยประเมินความ 
พึงพอใจของผูท่ีเกีย่วของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร 
  ผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหรายงานผลและเสนอความเห็นตอผูบริหาร
ทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด  ใชแบบรายงาน
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกาํหนดไว คอื 
  1.แบบประเมิลผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน   

 แบบท่ี 1  การประเมินการจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.แบบตดิตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน          

 แบบท่ี 2 การประเมินการจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน  3  แบบ คอื 
   3.1 แบบประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 
   3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 
   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของ อปท.ในแตละยุทธศาสตร 
        (รายละเอียดตามแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก) 
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6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล 1.ใชแบบรายงานท่ี 2 แบบติดตาม
ผลการดําเนินงานของ เทศบาล 
รายไตรมาส ( 3 เดือน) 
2.สงรายงานใหคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

เทศบาล 1.ใชแบบรายงานท่ี 1  
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของ เทศบาล 
2.สงรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ เทศบาล
ประกาศ 
ใชแผน 

1.ใชแบบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 
2.ใชแบบรายงานท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ เทศบาล 
ในภาพรวม 
3.ใชแบบรายงานท่ี 3/3 แบบ
ประเมินความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ เทศบาลในแตละ
ยุทธศาสตร 
4.สงรายงานใหคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุก ๆ 1 ป 
(ภายใน 

ธันวาคม ) 
 

คณะติดตาม ฯ 1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะหรายงานตามแบบ 
3.รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

15 วัน 
นับต้ังแตรับ

รายงาน 

คณะติดตาม 1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะหรายงานตามแบบ 
3.เสนอผูบริหารทราบ 

15 วัน 
นับต้ังแตรับ

รายงาน 

   ผูบริหาร 1.เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2.ประกาศใหประชาชนทราบ 
  

1.ภายใน
ธันวาคม 

2.ประกาศ 
ไมนอย 

กวา 30 วัน 

 


