แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255
25588- 25
2560
60))
การวิวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาทองถิน่
การ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิน่
การนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูก ารปฏิบตั ิและติดตามประเมินผล

งานนโยบายและแผน..............
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด
****************************************************

คํานํา
แผนพัฒนาสามป พุทธศักราช 2558 – 2560 ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงานและแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลโนนสะอาด โดยไดเสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเปนรายป จํานวนสามป
คือตั้งแต ป พุทธศักราช 2558 ถึง ปพุทธศักราช 2560 ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการการแกไขปญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน
5. ยุทธศาสตรการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ซึง่ แผนพัฒนาสามป พุทธศักราช 2558-2560 นี้ ไดรับความรวมมือจากองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ประชาคมหมูบาน คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ใหการสนับสนุนขอมูล ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
เทศบาลตําบลโนนสะอาด หวังเปนอยางยิ่งวา แผนงาน / โครงการ
ในแผนพัฒนาสามปพุทธศักราช 2558 - 2560 จะเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชน อันจะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดดียิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานของเทศบาล
2.1 สภาพทัว่ ไป
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในปทผี่ านมา
3.1 ศักยภาพของทองถิ่น
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ปโดยเรียงลําดับกอนหลัง
4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
4.4 วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ
4.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิน่
บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิน่
5.1 บัญชีสรุปโครงการ พ.ศ. 2558-2560
5.2 รายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2558-2560
บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูก ารประเมิน
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
6.2 การกําหนดวิธกี ารติดตามประเมินผล
6.3 กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

หนา
1-8
1
2
2
8
9-16
9
17-19
17
19
20-28
20
21
21
23
24
29-59
29
36
61-64
61
63
64

ภาคผนวก
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
-สําเนาคําสั่งแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด
*************************************

ภาคผนวก…..
สําเนาคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
สําเนาคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โนนสะอาด
สําเนาคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โนนสะอาด

สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบล
โนนสะอาด
 สภาพทัว่ ไป
 ศักยภาพของทองถิ่น
 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผา นมา

+

สวนที่ 1 บทนํา
 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
 การสรุปสถานการณการพัฒนา(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค)
 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
 วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาล
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและนโยบายผูบริหารทองถิ่น

สวนที่ 5 บัญชีโครงการตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560
 รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560

บทที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิและติดตามประเมินผล
 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล

วนที
สวสนที
่ 1 ่1
บทนํ
า า
บทนํ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
ตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซึ่งมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัด ทํางบประมาณรายจายประจําป โดยโครงการ/กิจ กรรมจากแผนพัฒ นาสามป ในปที่จัด ทํา
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการทีสวนรวมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูใ นแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ
หวงระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการคือ
 มีความแนนอนของกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไป
ไดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมใน
เรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา
ที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลกั ษณะกวางๆดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวง
ระยะเวลาสามป
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4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ
งบประมาณรายจายประจําป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป
เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถ
สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูใ นลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันที เมื่อไดรับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดขั้น ตอนการจัดทําเปน แนวทางใหองคก รการปกครองสว นทองถิ่นนําไปดําเนิน การ 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหาร
ทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอ โครงการจั ดทําแผนพัฒนาสามป
หวงป พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารสวนทองถิ่นอนุมัติ
โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดการ
ปฎิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
หนวยงานภายในของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ในขั้ น ตอนนี้ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา จะสรุ ป
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา พรอมทั้งขอมูลที่
เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด /อําเภอ
และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และสว นราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรว มกัน พิจ ารณา โดยในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สมควรนํามาใชเปน แนวทางการจัด ทําแผนพัฒ นาสามป เพื่อ เปน กรอบในการพิจ ารณาจัด ทํ า
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
2. แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
ตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางพัฒนาที่จะ นํามาใชเปนเปนกรอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนีจ้ ะตอง
มีการดําเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
เชน ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนา
สิน คา หนึ่ง ตําบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ” โดยเวที ก ารประชุ มรว มไดกํ าหนด “โครงการพัฒ นาดา น
การตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี ความสัมพัน ธกับ “ยุทธศาสตรก ารพัฒ นาดานการทองเที่ยว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด
“โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร ปราสาทเกา หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการทั้ง
สองที่มาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่องโยงและสนับสนุนกันได
ในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหาก
กําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ที่ จ ะบรรจุ ล งใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดลําดับโครงการนี้เพื่อทําแผนพัฒนา
สามป ในชวงถัดไปดวยเนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ
พัฒ นา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกว าสามป ดังนั้ น องคก รการปกครองส ว นทอ งถิ่น จึ ง
จําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยัง
ไมสามารถระบุไวในชวงเวลาสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได
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เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิ
จากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะต องคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ งบประมาณ
รายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ,ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย
สามประเภทคือ
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีด
ความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรู
ทางดานการบริหารจัดการทีจ่ ะดําเนินการไดเอง
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจ
หน า ที่ แต อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม ส ามารถหรื อ ไม ป ระสงค จ ะ
ดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้ งงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ราชการบริ ห าร
สว นกลางสว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิจ หน ว ยงานอื่ น และภาคเอกชน อั น
เนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาว
เปน หนว ยปฏิ บั ติแ ละมี หนา ที่จัด บริห ารสาธารณะดังกลาวอยูแ ลว ทั้ง นี้
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุด หนุน อยูแลว โดยองคก รปกครองสว นท องถิ่น ที่จ ะเสนอขอรั บความ
สนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)
 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอ มูล คณะกรรมการสนับสนุน การจัด ทําแผนพัฒ นาทองถิ่ น
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตอง
เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจาก
แหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูล
จากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได
อยางถูก ตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูล
ภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค )
ได
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 การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่ านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและ
นําเสนอที่ ประชุ มซึ่ งประกอบด ว ยคณะกรรมการการพั ฒ นาท องถิ่น ประชาคมทอ งถิ่ น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมิน ผลการพัฒนาทองถิ่น ในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรพฒ
ั นา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ 1 รวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรก ารพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ ได)
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญ ความจําเปน
เรงดวนมากนอยแตกตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกของ
แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูก
จัดลําคับความสําคัญอยูในลําดับหลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการ
พัฒ นาทุก แนวทาง ไดรับ การพิ จ ารณาแลว วา ตองดําเนิ น การ แตใ นห ว งระยะเวลาสามปข อง
แผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ
วิธีการจัด ลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจจะ
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scali หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
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4 .การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ
พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัด ลําดับความสําคัญอาจใชก ารตัด สิน ใจของแตละบุค คลเปนหลัก
ดังนั้นเพื่อททบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนํา
แนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีก
ครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรก ารพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดย
พิจ ารณาคั ด เลื อ กวั ต ถุป ระสงคข องยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาจากแผนยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นา ที่
สอดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป โดยนํ า วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า วมาจั ด ทํ า เป น
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอยมีความหลากหลาย ซึ่งที่
ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางพัฒนาที่
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องคกรการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงาน
อื่นๆ หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิจารณาจากความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจ ารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและใน
ดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
แผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชว งสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามรถนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบดวนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลว
นําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัตแิ ละประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒ นาสามปที่ผานการพิจ ารณาให
ผูบริหารทองถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาทองถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยมีกระบวนการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 9 ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอที่มีการ
มอบอําอาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
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3. เมื่อสภาทองถิ่นพิจ ารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาทองถิ่นจะสงผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจั ด ทําแผนพั ฒ นาสามป เปน เครื่ องมือ ที่จ ะช ว ยใหองค ก รปกครองสว นทองถิ่น ได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปน อุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตาง
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมคี วาม
ทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณ
ดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและ
ศิลป ที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาพทั่วไป
1.ขอมูลทั่วไป
สภาพทางกายภาพ
ที่ตั้ง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตั้งอยูด านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแกน ติดถนนสาย
มลิวรรณ หางจากจังหวัดขอนแกน 99 กิโลเมตร มีพื้นที่ 16.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,362.50 ไร
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
จดพื้นที่
ตําบลหนองเขียด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกน
ทิศใต
จดพื้นที่
ตําบลดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก จดพื้นที่
ตําบลชุมแพ
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกน
ทิศตะวันตก จดพื้นที่
ตําบลหนองเขียด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกน และ
ตําบลดงบัง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หมูที่ 1
บานโนนสะอาด
หมูที่ 2
บานเหมือดแอ
หมูที่ 3
บานหนองบัว
หมูที่ 4
บานโนนลาน
หมูที่ 5
บานแสนสุข
หมูที่ 6
บานสมบูรณสุข
หมูที่ 7
บานสนามบิน
หมูที่ 8
บานโนนเรียน
หมูที่ 9
บานมิตรภาพ
พืน้ ที่ เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพื้นทีร่ วม 16.58 ตร.กม.(10,362.50ไร) มีลักษณะเปน
ที่ราบริมแมน้ําเชิญ มีบึงและหนองน้ํา (ขนาด 200-1,000 ไร) กระจายอยูโดยทั่วไป (จํานวนบึงและ
หนอง 7 แหง)นอกจากนั้นยังมีลําหวยสายสั้นๆอีกสวนหนึง่ มีลุมน้ําสําคัญคือ ลุมน้ําเชิญ โดย
สามารถจําแนกพื้นที่ไดดังนี้
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ลําดับ
1
2
3
4

ขอมูล
พื้นที่ปาสาธารณะ
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
พื้นที่หนอง,บึง
พื้นที่อื่นๆ

จํานวน(ไร)
230
9,789
2,059
3,911

รวม

คิดเปนรอยละ
1.43
61.22
12.87
24.46

15,989

พื้นที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพื้นที่เพาะปลูกขาวป 2545-2546 จํานวน 9,079 ไร คิดเปน
รอยละ 56.78 ของพื้นที่ทั้งตําบลหรือรอยละ 92.74 ของพื้นที่ทางการเกษตร
ที่มา.(1) สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน สถานีพัฒนาที่ดนิ เขต 5 จังหวัดขอนแกน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอชุมแพ
2.ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
-ทางรถยนต เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยูติดกับถนนมลิวรรณ ซึ่งสามารถเชื่อตอกับภาคเหนือและ
จังหวัดเลย และเปนประตูเชื่อมตอกับภาคเหนือ และจังหวัดเลยทะลุออกประเทศลาว
3.ขอมูลทางดานสังคม
ประชากร ในป 2557 มีประชากรทั้งสิ้น 6,686 คน แยกเปนชาย 3,838 คน หญิง 2,848 คน
ขอมูลจํานวนครัวเรือนทั้งสิน้ 1,792 ครัวเรือน

1

บานโนนสะอาด

จํานวนประชากร
จํานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
252
529
472

2

บานเหมือดแอ

296

583

584

3

บานหนองบัว

191

366

355

4

บานโนนลาน

295

558

554

หมูที่

ชื่อหมูบาน

หมายเหตุ
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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 วันที่

ลําดับที่

เดือน มีนาคม 2557 ฝายทะเบียนอําเภอชุมแพ

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล/เขต

เบอรโทรศัพท

1

นายหนูเทียน บาวภูเวียง

ประธานสภาเทศบาลฯ

2

นายบุญแสง พรนิคม

รองประธานสภาเทศบาลฯ 086-2376309

3

นายวิมาลย เส็งภูเวียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 080-4194722

4

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 081-7993376

5

นายประมวล เกิดคํา

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

หมายเหตุ

086-8561585
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9

นายบุญชู นินสะคู

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-7095596

10

นายไสว บุตรจันทร

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-4343825

11

นางสุภาษี คําเบาเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 089-7117623

12

นายชาญชัย ชาติพหล

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 093-5319889

4.การศึกษา
1.มีศูนยพฒ
ั นาเด็กออนกอนเกณฑ 2 แหง คือ
ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑบานโนนสะอาด ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑวัดบูรพาภิรมย (บานเหมือดแอ) ถายโอนจากกรมศาสนา
2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แหง คือ
โรงเรียนบานโนนบุรษุ
โรงเรียนบานโนนลาน
โรงเรียนเหมือดแอหนองบัว
4.การสาธารณสุข
ไมมีสถานีอนามัยในเขต เทศบาลตําบลโนนสะอาด (มีในเขตเทศบาลตําบลโนนหัน)
สภาพเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญ รอยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอื่น
เชน คาขาย รับราชการ เปนตน เฉลี่ยรายไดของประชากร 25,000 บาท ตอคนตอป พืชทาง
การเกษตรทีน่ ิยมปลูกมากที่สุด นอกจากขาวแลว ไดแก ถั่วเหลือง พริก สมโอ ฝรั่ง มะเขือ เปนตน
สําหรับการรวมกลุมเพื่อการอาชีพ มีทั้งสิ้น 20 กลุม มีสมาชิกเกือบ 2,000 คน และมีการ
รวมกลุมเพื่อการออมทรัพย จํานวน 9 กลุม สมาชิกก็คือราษฎรแตละหมูบาน
อาชีพ แบงเปน

-

การทํานา เปนอาชีพหลักของราษฎร
ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแลง
เลี้ยงสัตวไวเพื่อขาย
ประกอบอาชีพอื่น ๆ มากกกวา 1 อาชีพ

ไดผลผลิต
จํานวน
จํานวน
จํานวน

468
452
118
742

กิโลกรัม/ไร
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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- ทําการประกอบอาชีพอยางเดียว
จํานวน
262 ครัวเรือน
- นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม ทําบอเลี้ยงปลา ไวเพื่อกินในครัวเรือนและ
จําหนาย และอพยพไปประกอบอาชีพยังที่อื่น
หนวยธุรกิจในเทศบาลตําบล
- 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
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
สถาบันทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ
7
- มัสยิด
- ศาลเจา
- โบสถ
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ
- สถานีอนามัยประจําหมูบาน/ตําบล
- สถานพยาบาลเอกชน
- รานขายยาแผนปจจุบัน
- อัตราและการใชสวม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
- สถานีตํารวจ
- สถานีดับเพลิง

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
1 แหง(อยูในเขตเทศบาลโนนหัน)
แหง
แหง
100 เปอรเซ็นต
-

แหง
แหง
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การบริการพื้นฐาน
- ถนนลาดยาง
2
สาย
- การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
แหง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แหง
การไฟฟา
- จํานวนผูใชไฟฟามีจํานวนครบทั้งตําบล มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
แหลงน้ําธรรมชาติ
* ลําน้ํา ลําหวย
จํานวน
4
แหง
- ลําหวยแย
- ลําน้ําเชิญ
- ลําหวยตอน
- ลําหวยนอย
* บึง หนอง/คลอง
จํานวน
6
แหง
- กุดยางใต
หมูที่ 4
- กุดตาผาน
หมูที่ 4
- กุดเอี่ยนจอย
หมูที่ 1
- บึงหวยตอน-บึงหนองแหวน ม.1,2,9
- บึงหนองผือ หมู 7,8
- บึงหนองบัว หมู 3
* แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย 2 แหง
- บอน้ําตื้น – แหง
- บอโยก 40 แหง (ใชการไมได)
- อื่น ๆ
บอน้ําที่ขุดใหมจํานวน 1 บอคือ บอขางปาชาสาธารณะบานหนองบัว
ขอมูลอื่น ๆ
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ที่สาธารณะบึงหวยตอน – หนองแหวน
- ที่สาธารณะหนองบัว
- ที่สาธารณะหนองผือ
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- ที่สาธารณะกุดเอี่ยนจอย
- ที่สาธารณะกุดตาผาน
- ที่สาธารณะกุดยางใต
- ที่สาธารณะโนนหญารังกา
2 มวลชนจัดตัง้
- ลูกเสือชาวบาน 4 รุน
- ไทยอาสาปองกันชาติ 4 รุน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุน
- อปพร.
- อื่น ๆ
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
ศักยภาพของเทศบาลตําบล
(1) จํานวนพนักงานสวนตําบล
- ตําแหนงในสํานักปลัด
- ตําแหนงในสวนการคลัง
- ตําแหนงในสวนโยธา
- ตําแหนงในสวนการศึกษา
(2) จํานวนพนักงานจางตามภารกิจ
(3) จํานวนพนักงานจางทัว่ ไป
(4) จํานวนคนงานทั่วไป
(5) จํานวนแมบาน
(6) ระดับการศึกษาของพนักงานสวนตําบล
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

115
207

คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

16
8
2
1
4
9
2
13
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
8
6

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุมของประชาชน
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รวมกลุมทุกประเภท
แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพ
- กลุมออมทรัพย
- กลุมอื่น ๆ

จํานวน 11

กลุม

จํานวน 11
จํานวน จํานวน -

กลุม
กลุม
กลุม

รายชื่อผูนาํ หมูบานตําบลโนนสะอาด
หมูที่
หมูบาน
1
บานโนนสะอาด
2
บานเหมือดแอ
3
บานหนองบัว
4
บานโนนลาน
5
บานแสนสุข
6
บานสมบูรณสุข
7
บานสนามบิน
8
บานโนนเรียน
9
บานมิตรภาพ
กํานันตําบลโนนสะอาด

ชื่อ - สกุล
นายกัมพล สิงหอาจ
นายมนตรี รินอินทร
นายสุรเวช นาคนชม
นายแดง เจียมภูเขียว
นายไพรวัลย มาเวียง
นายพิชิต ลาสอน
นางสังเวียน ราชวงค
นายคํา บุญสะอาด
นายสุชาติ สิงหเอี่ยม
นายพิชิต ลาสอน

เบอรโทร.
087-6448287
083-1469213
086-2247041
084-7437841
083-3272704
08-54650359
082-1087265
089-8413917
08-54650359
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ศักยภาพการพัฒนา
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาของทองถิ่น โดยการทํา SWOT
Analysis วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
เทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนองคกรที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถิน่
นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังไดอยางมีเอกภาพและ
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง
เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณที่สามารถใหความ
ชวยเหลือประชาชนไดอยางเต็มที่
เทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด
เขตพื้นทีต่ ําบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม
เขตพื้นทีต่ ําบลโนนสะอาดมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แหง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก
ไดครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถใหการศึกษากับนักเรียนไดอยางเต็มรูปแบบ
เขตพื้นทีต่ ําบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงหวยตอน-หนองแหวนที่เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดน และสามารถพัฒนาเพื่อสรางรายไดดานการทองเที่ยวใหแก
ทองถิ่นได
มีปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

จุดออน(Weaknesses)
 มีปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่เพิ่มมากขึน้
สงผลใหปริมาณขยะและปญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สงผลตอสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ ที่
การบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ
พัฒนาไดครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณที่ไดรับสวนใหญมักจะนําไปใชเปนงบลงทุน
ศักยภาพการบริหารจัดการของผูบริหารทองถิ่นและบุคลากรยังตองไดรับการ
เสริมสรางจิตสํานึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่โปรงใสเปนธรรม
*******************************************************************
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- 18 ขาดการประสานและการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

โอกาส (Opportunity)
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสถานะทางการคลัง
ทีเ่ ขมแข็ง มั่นคงมีอิสระดานการเงิน การคลัง และการปองกันการทุจริตใหทองถิ่นไทยใสสะอาด
นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น(พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 นโยบายการกระจายอํานาจตามแผน
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ทําใหบทบาท ภารกิจ หนาทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นชัดเจนมากขึ้น ,พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปรับบทบาท ภารกิจหนาที่ และพัฒนาระบบ
บริหารงานของทองถิ่นรูปแบบตางๆใหมคี วามเขมแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุปสรรค(Thrats)
ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก
ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาการเกษตร ในระดับตําบล ในขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑกลุม มีจํานวนมาก
พื้นที่ทางการเกษตรสวนใหญ ตองอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร นอกจากนี้
หนองบึงตางๆก็ไมสามารถกักเก็บน้ําไดตลอดป อยางเพียงพอ
ชาวบานสวนใหญอพยพไปทํางานตางจังหวัด ทําใหความสัมพันธใน
ครอบครัวขาดความอบอุน
แนวโนมวิถีชีวติ มีความเห็นแกตวั และพึ่งพากันนอยลง
การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย
การทะเลาะวิวาทในหมูเยาวชน
ถนนภายในหมูบาน ชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถแกไขปญหาความเดือนรอน
ใหกับประชาชนไดอยางทัว่ ถึง
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน
ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตสํานึกของประชาชนใน
การทิ้ง/กําจัดขยะ

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

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด

- 19 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในป 2557
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
ไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐาน โดยกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก, ซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสูแหลงเกษตรวางทอ
ระบายน้ํา, กอสรางรางระบายน้ํา ฯลฯ ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาดไดรับความสะดวกในการ
คมนาคม
2.ดานพัฒนาแหลงน้ํา
ไดพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการขุดลอกคลองสงน้ํา,
กอสรางคันดินกัน้ น้ําริมฝงน้ําเชิญ ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด ไดมนี ้ําอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอยางพอเพียง
3.ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
ไดสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพในทุกระดับ โดยพัฒนาใหมีความรู
คูคุณธรรม สูสังคมแหงการเรียนรู ไดจดั กิจกรรมเสริมสรางเด็กเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และใหความสําคัญแกการสภาพแวดลอมที่เหมาะสม,สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส อนุรกั ษ ฟน ฟู วัฒนธรรม จารีตประเพณีทดี่ ีงาม,สงเสริม
การกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูค วามเปนเลิศ สรางนิสัยการรักกีฬาและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4.ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดมีการจัดการสิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย, ไดอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ โดยการใหความรูแกประชาชนเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดลอม
6.ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ไดพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแกการพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหาร
จัดการของทองถิ่นใหคลองตัวยิ่งขึ้น และรองรับการถายโอนภารกิจ,สงเสริมประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชน โดยสรางความรูค วามขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
และพัฒนากลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีสวน
รวมของประชาชนและภาคประชาสังคม
*******************************************************************

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลโนนสะอาด

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
วิสัยทัศนการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

“โนนสะอาดนาอยู สาธารณูปโภคพรอม สิ่งแวดลอมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ําการศึกษา
เศรษฐกิจกาวหนา นําพาคุณภาพชีวิตที่ด”ี
1.1 พันธกิจ
1.สงเสริมการบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกดานดวยความรวดเร็วและทันสมัย
2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง
3.สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและจัดการทองเที่ยวที่มคี ุณภาพ
4.สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถพึ่งตนเองได
5.สงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนใหมีความเรียบรอย สะอาด สวยงามจัดระเบียบดานจราจรการ
คมนาคม สาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
6.สงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสะอาดใหมคี วามเปนเลิศ มุงสูประชาคมอาเซียน
7.พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนอาชีพใหกับชาวบานเพื่อเพิ่มพูนรายได
1.2 จุดมุงหมายของการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง
ตําบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาดการคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่นพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันได
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ
4. มุงมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรกั ษฟน ฟู จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยประชาชนเขามามีสวนรวม
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นโดยสงเสริมดานสุขภาพการสาธารณสุขการ
สังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูตดิ ยาเสพติด
6. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกันฟนฟูและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
7. การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน

8. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบรอย
เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง
1.3 คําขวัญตําบลโนนสะอาด

“พริกงามสะพรั่ง ฝรั่งผลโต สมโอรสหวาน ละลานตาถั่วเหลือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
เลิศล้ําประเพณี บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ”
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ไดแปลงจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) โดยยึดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคลาย
กับจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตร การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1.1 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ
-มีการสงเสริมการศึกษาและพัฒนา
ยุทธศาสตร ที่ 1
ุ ภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก ศักยภาพ
การพัฒนาคนและสังคม จัดการศึกษาที่มีคณ
ระบบครอบคลุมทุกชวงวัย
ที่มีคุณภาพ
1.2 อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
-มีการสงเสริมศาสนาและอนุรักษ
จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูค นรุน ตอไป
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
1.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ
-มีการเสริมสรางจัดการดาน
จัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค สาธารณสุข
การรักษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย
และจิตใจใหประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง
1.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสราง -มีการเสริมสรางจัดการดานกีฬาสู
นิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสรางโอกาสให
ความเปนเลิศ
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
2.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรใน -สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ยุทธศาสตร ที่ 2
การแกไขปญหาความยากจน ระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา การเกษตร
เกษตร
2.2 สงเคราะหใหกับคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส -มีการสงเคราะหใหกับคนชรา คน
พิการและผูดอยโอกาส
3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
-จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก
ยุทธศาสตร ที่ 3
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ดมาตรฐาน ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการ
การพัฒนาเมือง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได
และชุมชนนาอยู
มาตรฐาน
3.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและ
-สนับสนุนการปองกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
สาธารณภัยในทองถิ่น

3.3 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร ที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การคา และการลงทุน
ยุทธศาสตร ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ที่ 6
การพัฒนาการทองเทีย่ ว
ยุทธศาสตร ที่ 7
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

-แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการ
พัฒนา
3.4 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความ -สนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหเมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพ ปลอดภัยใหเมืองและชุมชน
ติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีสว นรวม
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุขโดยใหชุมชนมีสวน
รวม
4.1 สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
-สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับ
ยกระดับรายได
เกษตรกรเพื่อยกระดับรายได
5.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ -มีการบริหารจัดการ
เพื่ออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนภายใตการมี
สวนรวมของชุมชน/ทองถิ่น
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล -มีการปองกันและควบคุมมลพิษ
และน้ําเสีย
ใหอยูในระดับที่มาตรฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 แกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
-ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะลดลง
6.1 พัฒนาแหลงน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยว
-บึงหวยตอนไดรับการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยว
7.1 สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม
-นําความคิดเห็นของประชาชนไป
7.2 การสงเสริมความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
ประกอบการบริหารงาน
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง ตาม -ประชาชนมีความเขาใจในกิจการ
ระบอบประชาธิปไตย
ของเทศบาลและการเมืองตาม
7.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล
ระบอบประชาธิปไตย
สมาชิกสภาเทศบาลใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรม -พนักงานสวนตําบล,สมาชิก,สภาฯ
ในการปฏิบัติงาน
เทศบาลไดรบั การพัฒนาความรู
7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
การบริหารงานและการบริการประชาชน
ปฏิบัติงาน
-จัดหา ปรับปรุงเครื่องมือและ
สถานที่ใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

กรอบทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
“ขอนแกนเมืองนาอยู มุงสูมหานครแหงอาเซียน“
พันธกิจ
1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข
2.พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3.พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งดานเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย
เพื่อมุงสูการเปนมหานครสูอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมคี วามมัน่ คงและมีความสามารถทางการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสูมหานครแหงอาเซียน
ทิศทางการพัฒนาระยะเรงดวน
มิติที่ 1 ภาคชนบท เนนการพัฒนาระดับอําเภอตําบลและหมูบานนอกเขตเมือง ในภาคการเกษตรโดย
การเพิ่มรายได การลดรายจาย
มิติที่ 2 ภาคชุมชนเมือง เนนการพัฒนาเมืองทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเนนการคา การลงทุน การพัฒนา
เศรษฐกิจ การจัดระเบียบชุมชน ลดผลกระทบจากการเติบโตของเมือง ลดและปองกันปญหาอาชญากรรม
มิติที่ 3 ขยายโอกาส จากศักยภาพความพรอมของจังหวัด จึงมุงเนนการเพิ่มศักยภาพการเปนมหานคร
แหงอาเซียน เปนศูนยกลางทางการแพทย/ศูนยกลางทางการศึกษา/ศูนยกลางทางการขนสง/และโลจิสติกส
(การกระจายสินคาระดับภูมภิ าค)/ศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนยกลางการประชุมและการทองเที่ยว
ศักยภาพ
1.เปนเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ ศูนยกลางการคา การลงทุนและการบริหาร
2.ทําเลที่ตั้งอยูกึ่งกลางภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ (ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต
(มลฑลยูนาน)
3.เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และเชื่อมโยงตลาดการคาระหวาง
จีน ลาวและไทย
4.เปนที่ตั้งศูนยกลางการบริหารการบริการของหนวยงานภาครัฐระดับภูมิภาค(จํานวน 260 หนวยงาน)
5.เปนประตูสูกลุมประเทศอินโดจีน
6.มีศักยภาพและโอกาสในการเปนศูนยกลางการคาและการบริการ เพื่อกาวสูการเปนมหานคร
ขอนแกน ไดแก ศูนยกลางทางการแพทย/ศูนยกลางทางการศึกษา/ศูนยกลางทางการขนสงและโลจิสติกส
(การกระจายสินคาระดับภูมภิ าค)/ศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนยกลางการประชุมและการทองเที่ยว
ทิศทางการพัฒนาของอําเภอชุมแพ 4 ป พ.ศ. 2557-2560

วิสัยทัศนการพัฒนา
“ชุมแพเมืองนาอยู อาหารอุดมสมบูรณ เศรษฐกิจดี ควบคูก ารทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสินคา
พื้นเมือง”
พันธกิจ
1.มุงพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพื่อใหประชาชน อยูดี มีสุขบานเมืองสงบ
เรียบรอย
2.มุงพัฒนาสูความเปนเมืองนาอยู ลดปญหาอาชญากรรมประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
3.เสริมสรางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคมในระดับอําเภอ
4.มุงพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ระหวางอําเภอใกลเคียง
5.มุงพัฒนาเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหลงผลิตอาหาร
6.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปนที่รูจกั และรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7.สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑใหมคี ุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูชุมชนเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อมุงสูการบริหารจัดการบานเมืองที่
ศักยภาพของอําเภอชุมแพ
1.เปนอําเภอขนาดใหญและมีความเจริญกวาอําเภออื่นๆที่อยูใกลเคียง
2.มีเสนทางคมนาคม ขนสง สะดวก รวดเร็วและมีถนนสายเศรษฐกิจจากตะวันออกสูตะวันตกจึงเปน
ประตูสูอินโดจีน
3.มีแหลงอารยธรรมโนนเมือง พระพุทธรูปปาวงไสยาสน สมัยทวาราวดีแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม/ทางธรรมชาติ สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดในอนาคต
4.มีแหลงกระจายสินคา ภาคการเกษตร สินคาพื้นเมืองโดยเปนแหลงซื้อขายสินคาในระดับอําเภอที่มี
ขนาดใหญกวาอําเภอใกลเคียง
5.มีโรงแรม รีสอรท สถานที่พักหลายขนาดและหลายแหง เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาและการ
ทองเที่ยวในอนาคต
6.พื้นที่เกษตรกรรม 196,486 ไรคิดเปนรอยละ 61.64 ของพื้นที่อําเภอ มีความหลากหลายของผลผลิต
ดานเกษตรกรรม ทั้งพืชและสัตวโดยมีตลอดทั้งฤดูกาล สามารถสงเสริมสนับสนุนใหเปนแหลงผลิตอาหารได
ในอนาคต
“นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโนนสะอาด”
ตามที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนดวยคะแนนเสียงขางมาก ใหเขามาเปนนายกเทศมนตรีเพื่อบริหารงานเทศบาลเพื่อประชาชน กอรป
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแกน ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
เพื่อใหก ระผมเขามาปฏิบัติหนาที่บ ริหารงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะทําหนาที่ใ นฐานะ
นายกเทศมนตรี เพื่อพี่นองประชาชนและทองถิ่นภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด อยางเต็มความสามารถ
เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต โดยยึดหลักกฎหมายคํานึงถึงความโปรงใส สุจริต เปนธรรมและตรวจสอบได
ตามพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้ งแกไ ขเพิ่ม เติม ถึง ฉบั บที่ 13 พ.ศ. 2552
กําหนดใหน ายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไดมีก ารลงมติ ภายใน 30 วัน นับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น
และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมายและเพื่อใหเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่น กระผม
นายชั้นฟา ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด ไวดังนี้
1.ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1พัฒนาการใหบริการประชาชนในการใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย
-จัดกอสรางอาคารสํานักงานตลอดจนอุปกรณการปฏิบัติงานเพื่อใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของทองถิ่น
1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหไดมาตรฐานเพื่อประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในเสนทางตางๆในเขตเทศบาลตําบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยตางๆ เชน ปายจราจร การพัฒนาถนนใน
เขตพื้นที่ใหสวยงามเปนตน
1.3 กอสรางปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ํา อุปกรณไฟฟาสองสวางใน
ถนนในเขตเทศบาลใหมีมาตรฐานทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศนถนนทุก
สาย
1.4 จัดกอสรางระบบสาธารณูปโภค เชน ลําหวยสาธารณะ ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปาหมูบาน
หนองน้ําสาธารณะใหไดมาตรฐานอยางครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด
1.5 บูรณาการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการเพื่อให
การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2.ดานการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
2.1 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐาน ทั้งบุคลากรดานการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการเรียน
การสอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย เชน การอบรมเพิ่มพูนความรูใหบุคลากร/การ
พัฒนาสถานที่ใหไดมาตรฐานเปนตน
2.2พัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ไมวาจะเปน
1.มรดกทางวัฒนธรรม เชน โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารตํานานตางๆ
2.วัฒนธรรมทั่วไป เชน กริยามารยาทที่ดีงาม การเปนอยูภาษา ศาสนา และความเชื่อ ตางๆ
ศิลปกรรม
3.ภูมิปญญาและเทคโนโลยี เชน ความรูค วามสามารถของคนในสังคม ไมวาจะเปน การ
ประดิษฐ คิดคน การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชตางๆ

2.3 การอนุรักษประเพณี อันดีงาม ไมวาจะเปนประเพณีการใหความเคารพผูอาวุโส ลูกศิษยเคารพ
อาจารย รวมถึงการอนุรัก ษประเพณีทองถิ่น ตางๆ เชน ประเพณีร ดน้ําดําหัว ประเพณีก ารจัด งานวัน เด็ก
ประเพณีงานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเขาพรรษา งานมหากฐิน เปนตน
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริมพัฒนาการฝกอาชีพเพิ่มมูลคาของสินคาในเปนที่ยอมรับของทองถิ่นอื่นและประเทศตางๆ
เพื่อเพิม่ รายไดใหกับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 สงเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและ
สงเสริมเกษตรอินทรียเพื่อลดรายจายตลอดจนเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรลดการใชปุยเคมี เพื่อสามารถ
แขงขันกับสินคาการเกษตรจากทองถิ่นอื่นๆรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบาน
3.3 สงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพใหเปนกลุมที่เขมแข็งทุกๆดานไมวาจะเปนดานการจัดการกลุม ดาน
ขอมูลขาวสาร ดานการตลาด การเรียนรูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชนการศึกษาดูงาน/การอบรมตลอดจน
การสรางมาตรฐานรานคาชุมชนเพื่ อแขงขัน กับระบอบทุนนิยมเสรีและการเขารว มประชาคมเอาเซียนใน
อนาคต
3.4 สงเสริม สนับสนุนศูนยรวมสินคาชุมชน/รานคาชุมชน/ตลอดจนสถานที่จําหนายสินคาชุมชน
4. ดานชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 สงเสริม สนับสนุนสงเคราะหเด็ก สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ใหสามารถเขาถึงบริการ
พื้นฐานไดอยางทั่วถึง เชนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสเพื่อใหมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
4.2 สงเสริมกิจกรรม กลุมชมรมอาสาสมัครตางๆที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการ
ปองกันรักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพื่อสรางสุขภาพประชาชนทุกอาชีพใหมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณเพื่อประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
4.3 สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ประชาชนทุกสาขา
อาชีพอยางตอเนื่อง
4.4 สงเสริมปลูกฝง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไมวาจะเปนการฝกอบรม/การดูงาน/การ
รวมกิจกรรมตางๆ
4.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพทั้งดานบุคลากรเครื่องมือ
ประจําศูนย การสื่อสารเพื่อสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
4.6 สงเสริม สนับสนุน ศูนย อปพร.ใหมีประสิทธิภ าพทั้งดานบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชของ
ศูน ยฯ เพื่อใหบริก ารอยางมีประสิทธิภ าพทั่ว ถึงตลอดจนการสรางเครือขายการบูร ณาการกับศูน ยฯ อื่น ๆ
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู จํานวนอาสาสมัครใหเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอชุมชนเองและเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน.
4.7 สงเสริมความรูใหกับประชาชน เชนการทัศนศึกษาดูงานในทองถิ่นอื่นๆที่มีความเปนอยูแตกตาง
หรือแหลงอื่น ๆทั้งนี้เพื่อนําความรู ประสบการณก ารเปนอยูมาปรับใชกับทองถิ่นอยางเหมาะสมทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนใหกับชุมชน และเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการอพยพ
แรงงานและทุนอยางเสรีฯลฯ

5. ดานการกีฬาและนันทนาการ
5.1 สงเสริมกลุม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมดานการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งการให
การสนับสนุนจากทุกๆดานไมวาจะเปนบุคลากรดานวิชาการ อุปกรณตางจากเทศบาล
5.2 สงเสริมใหมีสถานที่ออกกําลังกายประจําหมูบานและประชาชนทั่ว ไป รวมทั้งจัด หาอุปกรณ
สําหรับเลนกีฬาตามความตองการของชุมชน
5.3 สงเสริมการจัดตั้งกลุมชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือสงเสริมการจัดตั้งกลุมชมรมออกกําลังกายทุก
ประเภททุกระดับอยางตอเนื่อง
5.4 จัดใหมีก ารแขงขัน การออกกําลังกายการเลนกีฬา รวมทั้งสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขันในทุก
ระดับ เพื่อสงเสริมใหมีการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่องและกวางขวาง
5.5 การสรางองคกรเครือขายทางการกีฬา การฝกอบรมการใหความรูในการออกกําลังกายและเลน
กีฬา และประโยชนที่จะไดรับจากการออกกําลังกายและเลนกีฬา
5.6 การเขารวมแขงขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ทองถิ่น/เอกชนที่ไดจัดขึ้น
6. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 จัด ตั้ง กองสาธารณสุ ข และบุค ลากรในหน ว ยงานเพื่ อใหบ ริก ารดา นการสาธารณสุข ให กั บ
ประชาชน
6.2 สนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดูแลดานการสาธารณสุขใหกับประชาชน
6.3 ฟนฟูและรักษาแหลงน้ําสาธารณะกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะอยางตอเนื่อง
6.4 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจัดตั้งอาสาสมัครใน
การดูแลสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
6.5 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเปนที่พักผอนหยอนใจ สรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา สถานที่
ออกกําลังกายเปนตน
6.6 สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปาชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เชน การจัดหาที่ดิน
การจัดหากลาไม การสรางอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาปาไม การสรางเครือขายอาสาสมัคร และการ
บูรณาการรวมกับทองถิ่น สวนราชการตางๆ
6.7 จัดหาที่ทิ้งขยะอยางถาวร รวมทั้งการกอสรางสถานที่กําจัดขยะอยางมาตรฐานรวมทั้งบูรณาการ
รวมกับทองถิน่ อื่น/สวนราชการอื่นๆ เพื่อจัดการขยะชุมชน
6.8 การสนับสนุนใหเอกชนเขามาลงทุนในการจัดการขยะ
6.9 สรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะใหกับผูนําชุมชน สมาชิกสภา ผูบริหาร ขาราชการ/
ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมใหความรู การสรางจิตสํานึก ใน
การจัดการขยะอยางถูกตอง
7. ดานการเมืองและการบริหาร
มุงพัฒนาการเมืองและประชาชนใหยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มีคุณธรรม
ตรวจสอบได กลาวคือ

7.1 การสรางมาตรฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม การสรางคานิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหกับ
สมาชิก สภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการ พนัก งานลูก จางของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อใหเปน แบบอยางที่ดีตอ
ประชาชนและเปนการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว
7.2 การสรา งผลประโยชนต อบแทนอื่น และสิทธิตางๆใหกับขาราชการ สมาชิก ผูบริหาร ผูชว ย
ผูบริหาร ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ
7.3 การใหความรูและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคูกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ใหกับผูบ ริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/
ประชาชนทั่วไป
7.4 สงเสริมอบรมความรูใหกับประชาชนในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มองคความรูใ หกับประชาชน ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/สมาชิกสภา/ผูบริหาร
7.5 สงเสริมเพิ่มพูน ความรู ความสามารถใหผูบริหาร/ขาราชการ/สมาชิก สภาฯ/พนัก งานลูกจาง/
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน
เปนตน
7.6 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนกอสรางอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการตอประชาชน
8. นโยบายดานอื่นๆ
8.1 สนับสนุนและดําเนินนโยบายในการปกปองสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
8.2 สนับสนุนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
8.3 การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ดาน กับหนว ยงานภาครัฐ องคก รปกครองสว น
ทองถิ่น องคการการกุศล องคการภาคเอกชน ฯลฯ
จากนโยบาย ทั้ง 8 ขอนี้ กระผมขอเรียนใหทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกทานได
ทราบวา กระผมมีความมุงมั่น ตั้งใจใหสมกับที่พี่นองประชาชนใหความไวว างใจเลือกใหเขามาทําหนาที่
บริหาร กระผมจะพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ใหมีความเจริญกาวหนา สรางความมั่นคงความรักสามัคคี
ใหกับสังคม พี่นองประชาชนเพื่อใหกาวเขาสูสังคม อาเซียน อยางมีคุณ ภาพ ภายใต ก ารบริหารงานที่มี
คุณธรรม เปนธรรม โปรงใสโดยภายใตประโยชนสุขและผลประโยชนของพี่นองประชาชน
ผมขอเรียนวาจากนโยบายของกระผมถึง 8 ขอนี้ กําหนดนโยบายตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายบน
พื้นฐานของความเปนจริง และขอสัญญาวาจะดําเนินตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตามแผนพัฒนาภายใตปญหา
ความตองการของพี่นองประชาชนอยางมีประสิทธิภ าพ รวดเร็ว ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และจากนโยบาย
ขางตน นี้ คงจะสําเร็จลงไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนขาราชการ
พนักงาน ลูกจางทุกทานซึ่งจะเปนแรงผลักดันอันสําคัญในอันที่จะนําพานโยบายไปสูความสําเร็จตามที่พึง
ประสงค ผมเชื่อวาทานสมาชิกสภา ขาราชการ ทุก ทานมีเปาหมายอัน เดียวกันกับกระผม คือ การทําให
ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพื่อความสําเร็จดังกลาว กระผมจึงขอความรวมมือจากทุกทานไดชวยสงเสริม
สนับสนุนใหนโยบายดังกลาวไดบรรจุตามตองการของทุกทาน ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน
ชาวเทศบาลตําบลโนนสะอาดทุกคน

ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย
1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลการฟนฟุสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ
ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
เพื่อสรางนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสรางโอกาสให
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
รวม

2,385,000

11

10

650,000

602,000

1,665,000

งบประมาณ
งบประมาณ
จํานวนโครงการ
(บาท)
(บาท)

5

11

10

จํานวน
โครงการ

2

3,102,000

275,000

650,000

602,000

1,575,000

งบประมาณ
(บาท)

88

6

16

33

33

10,306,000

825,000

2,050,000

1,806,000

5,625,000

รวม 3 ป

13

602,000

5

275,000

28

ป 2560

11

750,000

2

3,192,000

งบประมาณ
(บาท)

6

275,000

28

จํานวน
โครงการ

2

4,012,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เทศบาลตําบลโนนสะอาด
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)
ป 2558
ป 2559
จํานวน
โครงการ

32

เด็กและเยาวชนในตําบล
โนนสะอาด
ศูนยพัฒฯเด็กเล็กตําบล
โนนสะอาด จํานวน 2 ศูนย

30,000
เทศบาล
105,000
เทศบาล
1,200,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
105,000
เทศบาล
1,200,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
ผูดูแลเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
30,000
เล็ก หมูที่ 1, หมูที่ 2
เทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน 105,000
2 หมูที่ 6
เทศบาล
ศูนยเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนยใน
1,200,000
ตําบลโนนสะอาดและโรงเรียน เทศบาล
สังกับ สพฐ.ในเขตพื้นที
ผูปวยเอดสและผูพิการในตําบล 15,000
เทศบาล
จํานวน 2 ศูนย
300,000
เทศบาล

สวนที่ 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

เพื่อพัฒนาผูพิการและผูปวยเอดสใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอม
ในการรองรับเด็กที่จะเขามาเรียน

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดแกรางกาย
อารมณ,สังคมและสติปญญา
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดแกรางกาย
อารมณ,สังคมและสติปญญา

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูดูแลเด็ก

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม
เพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับเด็กเล็ก
2 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน
วัสดุทางการศึกษา
3
4
5

6
7

โครงการเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา
อุดหนุนอาหารเสริม(นม)และ
อาหารใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม
อาหารกลางวันใหกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลโนนสะอาด
โครงการสงเสริมพัฒนาผูพิการ
ผูปวยเอดสในเขตตําบล
โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กมีสภาวะทางสังคมอยาง เทศบาล
สมบูรณและกลาแสดงออก กองการศึกษา
เด็กเล็กสามารถใชสื่อตางๆ เทศบาล
ในการพัฒนา/เสริมสรางสติ กองการศึกษา
ปญญา
ผูดูแลเด็กมีความรูและ
เทศบาล
ประสบการณในการพัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง เทศบาล
4 ดาน
กองการศึกษา
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง เทศบาล
4 ดาน
กองการศึกษา
กรมสงเสริมฯ
พัฒนาผูพิการและผูปวย
เทศบาล
เอดสใหสามารถชวยตนเอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ เทศบาล
ปลอดภัย

1.1แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
ศูนยเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย

10,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู
แกเด็กปฐมวัย

10,000
เทศบาล

8 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานเด็กปฐมวัย

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตร เทศบาล.
เทศบาล ฐานศูนยเด็กเล็กพัฒนา
กองการศึกษา
กรมสงเสริมฯ
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษามีจริยธรรม กองการศึกษา
คุณธรรม
เทศบาล.

นักเรียน/นักศึกษาสามารถ
ใชวางใหเกิดประโยชน
นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่
สําเร็จการศึกษา

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล

เทศบาล.

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล

เพื่อใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อชวยแบงเบาภาระผูปกครอง
เพื่อใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา
และมีความมุงมั่นในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

80,000 ศูนยพัฒนาเด็กมีภูมิทัศน
เทศบาล ที่สวยงาม

กองการศึกษา
เทศบาล.

นักเรียน/นักศึกษาในเขตตําบล
โนนสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย
จํานวน 1 ครั้ง

9 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ชวงปดภาคเรียน
10 โครงการสายสัมพันธวันรับ
วุฒิบัตร(บัณฑิตนอย)

80,000
เทศบาล

30,000 นักเรียนมีความรูในการทํา
เทศบาล ขอสอบ o-net
45,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
นักเรียน/นักศึกษาในเขตตําบล
โนนสะอาด

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย
80,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหนาอยูและมีความพรอมที่จะใหเด็กเล็กเกิดการ
เทศบาล
เรียนรูอยางสมวัย
12 โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน นักเรียนประถมปที่ 5-6ของร.ร. 30,000
ทางการเรียน(o-net)
ชั้นปที่ 5-6
ในเขตพื้นที่ตําบล
เทศบาล
13 โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ

เพื่อพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมใหแกบุคลากร
และนักเรียนในพื้นที่เทศบาล

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป
และสรางความสัมพันธระหวางคนในชุมชน

15,000 15,000 15,000 ประเพณีเกาแกของไทยคง
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สืบไป

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

1 ครั้ง/ป

50,000
เทศบาล
15,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท) (บาท)

ประชาชน หมูที่ 7,8

50,000
เทศบาล
15,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
ประชาชนทั้ง 9 หมูบน

1 ครั้ง/ป

ประชาชน 9 หมูบาน

250,000
เทศบาล

50,000 ประเพณีเกาแกของไทยคง
เทศบาล อยูสือไป
15,000 จ.ขอนแกนสามารถจัดกิจ
เทศบาล กรรมไดอยางสมบูรณ
40,000 การจัดงานรัฐพิธีของทต.
เทศบาล โนนสะอาดเปนไปดวย
ความเรียบรอย
250,000 ทต.โนนสะอาดสามารถ
เทศบาล อนุรักษประเพณีไวสืบตอไป
250,000
เทศบาล

35,000
เทศบาล

ผูนําหมูบาน,สมาชิกสภา,บุคลา
กรในตําบลโนนสะอาด
1 แหง

ผูนําชุมชน/ตัวแทนเด็กและ
เยาวชนจํานวน 50 คน

35,000
เทศบาล

50,000
50,000 50,000 วัฒนธรรมพื้นบานคงอยู
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สืบไป
7,000
7,000
7,000 การจัดงานพระราชพิธี
เทศบาล เทศบาล เทศบาล งานรัฐพิธีตางๆเปนไปอยาง
เรียบรอย
35,000 ศิลปะพื้นบานและภูมิปญญา
เทศบาล ทองถิ่นคงอยูสืบตอไป

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

1 โครงการวันออกพรรษาและ
วันเขาพรรษา
2
3
4

5

เพื่ออนุรักษศิลปะพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและการละเลน
เพณีทองถิ่น(ตรุษไทย)
ของทองถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานไหม ประเพณี
งานไหม จังหวัดขอนแกน
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน
โครงการจัดงานรัฐพิธี
เพื่อจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชนงานวันที่ 5
ธันวามหาราช,งานวันแมแหงชาติและการจัดงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อจัดงานประเพณีตางๆในเขตอบต.โนนสะอาด
และงานประเพณี
เชน งานประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต
ถวายเทียนพรรษา,ทําบุญตักบาตร,บวชสามเณร
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและการละเลน
ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
เพื่อใหการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีตางๆ
ของอําเภอชุมแพเปนไปดวยดวามเรียบรอย

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
7 อุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี อําเภอ
ชุมแพ
8 โครงการอนุรักษศิลปะพื้นบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล

เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
จังหวัดขอนแกน
เทศบาล
สํานักปลัด

เทศบาล
สํานักปลัด

เทศบาล
สภาวัฒนธรรมฯ
เทศบาล
อําเภอชุมแพ

เทศบาล

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคานิยมที่ดีงามสูคนรุนตอไป
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

9 อุดหนุนโครงการกาชาดประจําป เพื่ออุดหนุนของดีเมืองชุมแพ ซึ่งเปนสินคา
ของดีเมืองชุมแพ
ของคนในทองถิ่นใหเกิดการกระจายรายได และ
ยังสรางอาชีพใหสามารถเลี้ยงตนเองได
10 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป
และสรางความสัมพันธของคนในทองถิ่น
เพื่ออนุรักษประเพณีเกาแกใหคงอยูสืบไป
และสรางความสัมพันธของคนในทองถิ่น
เพื่ออุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ
ตามโครงการสนับสนุนการกิจกรรมการบริจาค
โลหิต ดวงตา อวัยวะ ประจําป 2558
เพื่ออุหนุนที่ทําปกครองอําเภอชุมแพตามโครง
การจัดอบรมชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอชุมแพ
11 โครงการพุทธาภิเษกและปฏิบัติ
ธรรมประจําป
12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
ประจําป 2558
13 โครงการจัดอบรมชมรมลูกเสือ
ชาวบานอําเภอชุมแพ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

80,000 80,000 80,000 การจัดงานกาชาดประจําป
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ของดีเมืองชุมแพเปนไป
ดวยความเรียบรอย
30,000 30,000 30,000 ประเพณีเกาแกของไทยคง
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สืบไป
30,000 30,000 30,000 ประเพณีเกาแกของไทยคง
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สืบไป
10,000 10,000 10,000 การจัดงานโครงการเปนไป
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ดวยความเรียบรอย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล.

อําเภอชุมแพ

เทศบาล.

เทศบาล.

เทศบาล
ที่ทําการปกครอง

40,000 40,000 40,000 การจัดงานโครงการเปนไป เทศบาล
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ดวยความเรียบรอย
ที่ทําการปกครอง

เพื่อจัดซื้อทรายกําจัดยุงลายหรือกิจกรรม
ปองกันโรคติดตออื่นๆ

20,000
เทศบาล

ประชาชนมีสุขภาพดี
หางไกลยาเสพติด

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปราศจากโรคภัยตางๆ

ซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายพรอม 120,000 120,000 120,000 โรคติดตอ/โรคระบาดถูก
น้ํามันดีเซล/เบนซิน
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ระงับการแพรหรือกําจัดให
หมดไป
จํานวน 6 หมูบาน
60,000 60,000 60,000 สนับสนุนการพัฒนาการ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สาธารณสุข จํานวน
6 หมูบาน
1 โครงการ
20,000 20,000 20,000 ปองกันและแกไขปญหา
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ยาเสพติดของจังหวัด
350,000 350,000 350,000 อสม./อบต./ผูนําชุมชนไดรับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความรูและประสบการณ

จํานวน 1 โครงการ

อสม./สมาชิกสภาทต../ผูนํา
ชุมชน/บุคลากรทต./รพ.สต.
ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน
ประชาชนในตําบลโนนสะอาด

1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการดานสาธารณสุข
การปองกันและควบคุมโรค
2

3
4

5

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุข จํานวน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
6 หมูบานไดแก 1,2,3,4,7,8
ตําบลโนนสะอาด
อุดหนุนโครงการปองกันและแก เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ไขปญหายาเสพติดอ.ชุมแพ
ที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ/ศพ.สต.อ.ชุมแพ
โครงการศึกษาดูงานดานสาธารณ เพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
สุข
วางแผนงานสาธารณสุขใหเหมาะสมกับสภาพชุม
ชุนในเขตทต..อยางเหมาะสมและมีคุณภาพ
โครงการสบทบเงินหลักประกัน เพื่อสมทบกองทุนฯในการดําเนินโครงการตางๆ
สุขภาพระดับทองถิ่น ทต.โนน เชน โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน,โครง
สะอาด
การสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและผูพิการใน
ชุมชน,โครงการอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา
โครงการคุมครองผูบริโภค,โครงการสงเสริมสุข
ภาพผูสูงอายุ,โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม ฯลฯ
เพื่อใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอําเภอชุมแพ

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
ชุมแพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล.
สํานักปลัด
รพ.สต.
เทศบาล.
สํานักปลัด
รพ.สต.
เทศบาล
รพ.สต.
เทศบาล
รพ.สต.

เทศบาล
สปสช.

เทศบาล
สภอ.ชุมแพ

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา ซึ่งอบต.โนนสะอาดจัด
รวมถึงสนับสนุนกีฬาในโอกาสตางๆอาทิโครง
การกีฬาตานยาเสพติด"ทองถิ่นเกมส,โครงการ
กีฬามวลชนสัมพันธ,โครงการกีฬาสีสัมพันธ
ตานยาเสพติดชุมชนรวมกับโรงเรียนตลอดจนที่
อบต.โนนสะอาดสงทีมเขารวมแขงขันในโอกาส
ตางๆเชนโนนหันคัพหรือการแขงขันกีฬา
ประเภทอื่นๆ
เพื่อเยาวชนและประชาชนในหมูบานมีสุขภาพ
แข็แรงและมีความสามัคคี

ประชาชน/เยาวชน
ในตําบลโนนสะอาด
หมู1 -หมู9

ลูกฟุตบอล,ลูกวอลเลยบอล
ตะกรอฯลฯ หมู 1-หมู9

200,000
เทศบาล

75,000
เทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
200,000
เทศบาล

200,000 -เยาวชนและประชาชนใน เทศบาลโนนสะอาด
เทศบาล ตําบลโนนสะอาดมีสุขภาพ สํานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี สปสช.
-การสรางแรงจูงใจใหมีการ
เลนกีฬา/ออกกําลังกายเพิ่ม
ขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

75,000
เทศบาล

1.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสรางนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน

75,000 เยาวชนและประชาชนใน เทศบาลโนนสะอาด
เทศบาล ตําบลโนนสะอาดมีสุขภาพ สํานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี

2558
(บาท)

200,000
เทศบาล

4,000,000
เทศบาล
อบจ.

100,000
เทศบาล
อบจ.
100,000
เทศบาล
อบจ.

800,000
เทศบาล

ยุทธศาสตรที่ 2 การแกไขปญหาความยากจน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
1โครงการ
ขามลําหวยคลองหนองผือ

เพื่อใหน้ําเดินทางไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ สายจากวัดบูรพาฯ-ถนนมลิวัลย
ไดอยางสะดวก
ระยะทาง 1 กม. กวาง 1.2 ม.

1 โครงการสรางกําแพงกั้นน้ําเซาะ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
หมู 1
2 โครงการกอสรางสะพานบลอค เพื่อใหประชาชนมีสะพานใชขามลําหวยคลอง
คอนเวิรส หมู 1
หนองผือ
3 โครงการคลองสงน้ําคอนกรีต
หมู2

สายกุดผีหลอก

ขามลําน้ําเชิญ 1โครงการ

สายจากบานนายยน อุนสีลําน้ําเชิญ ระยะทาง 1 กม.

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีสะพานใชในการขามลําน้ํา
เชิญไดอยางสะดวก ปลอดภัย

4 โครงการไฟฟาสูแหลงเกษตร
หมู 3
5 โครงการกอสรางสะพาน
หมู 4
6 โครงการไฟฟาสูแหลงเกษตร
หมู 4

200,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

มีน้ําไวใชในการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
การเกษตร

การเดินทางน้ําสะดวกขึ้น

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.
เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีสะพานใช
ขามลําน้ําเชิญ

เทศบาล
อบจ.

เกษตรกรมีสะพานขาม
ลําหวยคลองหนองผือ

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
การเกษตร

2558
(บาท)

150,000
เทศบาล
อบจ.
10,000
เทศบาล
อบจ.

เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ
ทําการเกษตร

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
150,000
เทศบาล

ประชาชนมีสะพานใช
อยางปลอดภัย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

อบจ.
100,000
เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียง เทศบาล
พอ
อบจ.

ประชาชนมีถนนใชใน
การเกษตร

ประชาชนสะดวกสบายขึ้น เทศบาล
จากการมีไฟฟาใช
อบจ.

ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร

2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
สายเลียบลําน้ําเชิญ ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร

ขางบึงหวยแย กวาง 5 ม.
ลึก 3ม.

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
อยางทั่วถึง

เพื่อนําน้ําจากแหลงน้ํา สงไปใชในการเกษตร
ตามคลองสงน้ําได

5 จุด

7 โครงการขยายไฟฟาสูแหลง
เกษตร หมู 5

เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกสบาย
และปลอดภัยจากการมีไฟฟาใช

จากนานายคําผาย-นานายวิเชียร.
กวาง 4 ม ยาว 1กม.

เพื่อใหประชาชนใชสะพานไดอยางปลอดภัย

9 โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา
หมู 7

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวใชประโยชน
ในการทําการเกษตร

1 โครงการ

ลําน้ําเชิญ(สะพานไม)
1 โครงการ

10 โครงการไฟฟาสองสวางภาย
ภายในหมูบาน
หมู 7
11 โครงการถนนสูแหลงเกษตร
หมู 8

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตรอยางเพียง
พอ

8 โครงการซอมแซมสะพาน
หมู 6

12 โครงการขุดอกบึงหวยตอน
หมู 1

400,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวก

ทางแยกนานายบูรณศิร-ิ นายสา
คร ลาดี

สายทางม.1-ม.9
ระยะทาง 1,000 มกวาง 5 เมตร

2558
(บาท)

500,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล
อบจ.

400,000
เทศบาล
อบจ.
400,000
เทศบาล
อบจ.
400,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
อบจ.

ผืนปาไดรับความชุมชื้น

เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ
ทําการเกษตร

เทศบาล
กรมฯ,อบจ.

เทศบาล
อบจ.

แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา เทศบาล
ไปในทางที่ดีขึ้น
อบจ.

เกษตรกรมีไฟฟาใชในการ
ทําการเกษตร

แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา เทศบาล
ไปในทางที่ดีขึ้น
อบจ.

แหลงเกษตรเกิดการพัฒนา เทศบาล
ไปในทางที่ดีขึ้น
อบจ.

200,000 มีความสะดวกในการเดิทาง เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.

2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการกอสรางถนนสูแหลง
เกษตร หมู 3

เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น

จากศาลาเอนกประสงค-ม.9
ระยะทาง 1 กม.

สายหวยแย-หนาหมวดการทาง .
ระยะทาง 1,000ม

15 โครงการถนนสูแหลงเกษตร
หมู 9
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
อยางทั่วถึง

จากคสล.เดิม-ถนนมะลิวัลย
ระยะทาง 1,000 มกวาง 4 เมตร

เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น

16 โครงการขยายไฟฟาสูแหลง
เกษตร หมู 9

เพื่อใหแหลงเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น

14 โครงการถนนสูแหลงเกษตร
หมู 6

17 โครงการถนนสูแหลงเกษตร
หมู 2

จากศาลปูตา-บานนายสมศรี
ระยะทาง 200 เมตร
กอสรางฝายจํานวน 5 แหง
หมูที่ 1,3,4,5,6

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในการเกษตร
อยางทั่วถึง
เพื่อสรางความชุมชื้นของลําหวยเพื่อถวาย
เปนในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม

18 โครงการขยายไฟฟาสูแหลง
เกษตร หมู 2
19 โครงการ 1 วัน 500 ฝายถวายใน
หลวง

โครงการ

วัตถุประสงค

2.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะหใหกับคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส
ที่
1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชราและ เพื่อชวยเหลือคนชราและคนพิการ/เอดส
คนพิการ/เอดส
ใหสามารถพึ่งพาตนเองได
ไมสรางความเดือดรอนใหกับชุมชน
2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดสอ.ชุมแพ ใหมีชีวิต
โรคเอดสใหกับ ศูนยเอดสเฉลิม ความเปนอยูที่ดีขึ้น และใหความรูในการปองกัน
พระเกียรติอําเภอชุมแพ
โรคเอดส
3 โครงการวันผูสูงอายุของ
-เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน
ทต.โนนสะอาด
และใหความชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
-เพื่อแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7,000,000 คนชรา,คนพิการและผูปวย เทศบาล
เทศบาล เอดสไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
7,000,000 7,000,000
เทศบาล เทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เบี้ยผูสูงอายุ เบี้ยผูปวยเอดส
เบี้ยผูพิการ

20,000
เทศบาล

20,000 ผูปวยเอดสไดรับการชวย เทศบาล
เทศบาล เหลือ
สํานักปลัด
อําเภอชุมแพ
120,000 ผูสงู อายุที่เขารวมกิจกรรม เทศบาล.
เทศบาล มีโอกาสพบปะสังสรรคกัน รพ.สต.

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)

ผูปวยเอดสในอําเภอชุมแพ

20,000
เทศบาล

120,000
เทศบาล

2558
(บาท)

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป

120,000
เทศบาล

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด ถนนสายบานรองแซง
ภัย

ที่

1 โครงการปรับปรุงไหลทาง
หมู 1
เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใชในสาธารณูปโภค

3 โครงการสรางลานกีฬา
หมู 2

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จากบานผูใหญบาน-บานนาย
ภัย
นอย ผอนดี กวาง 4ม. ยาว 300ม.

เพื่อใหประชาชนมีลานกีฬาไวออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

1โครงการ(ประจําหมูบาน)

2 โครงการวางทอเมนประปา
หมู 2

4 โครงการสรางถนนคสล.
หมู 3

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จากบานนายมานิตย-บานพอมี
ภัย
มานาดี กวาง 3 ม. ยาว 100ม.

1 โครงการ(ประจําหมูบาน)
กวาง 25 เมตรยาว 50 เมตร

5 โครงการสรางถนนคสล.
หมู 3

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.
660,000
เทศบาล
อบจ.
165,000
เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ประชาชนมีน้ําไวใช
สาธารณูปโภค

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.
กรมฯ

โครงการ

วัตถุประสงค

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

6

7

8

9

จากสายเดิม กวาง 0.30 เมตร
ยาว 25 ม.

กวาง 5ม. ยาว 10 ม.(สะพานไม)

200,000
เทศบาล
อบจ.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการกอสรางลานเอนกประ- เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการทํากิจกรรม
1 โครงการ
200,000
สงค หมู4
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เทศบาล
อบจ.
โครงการถนนลาดยาง
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จากสายเทศบาลตําบลโนนหัน- 1,000,000
หมู5
ภัย
ถนนชุมแพ หลมสักระยะทาง เทศบาล
1กม. กวาง 5ม.
อบจ.
โครงการกอสรางถนนคสล.
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด สายคุมโนนทอง ระยะทาง
660,000
หมู6
ภัย
300ม. กวาง 4 ม.
เทศบาล
อบจ.
โครงการกอสรางซอมแซมถนน เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด สายขางคาย ร .พัน 8 2
70,000
ลาดยาง หมู 6
ภัย
เทศบาล
อบจ.

10 โครงการกอสรางสะพานลําน้ําเชิญ เพื่อใหประชาชนมีสะพานขามลําน้ําเชิญ
หมู 7
11 โครงการกอสรางรางระบายน้ําเสีย เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวกและ
หมู 8
รวดเร็ว

100,000
เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีสถานที่
ทํากิจกรรมรวมกัน
สรางความสัมพันธ
การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
กรมพรัพย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีสะพานขาม
ลําน้ําเชิญ

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีรางระบายน้ํา
ใชไดสะดวก

โครงการ

วัตถุประสงค

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

12 โครงการกอสรางถนนคสล.
หมู 9
13 โครงการสรางรางระบายน้ําเสีย
หมู 9

1 โครงการ

1 โครงการ

200,000
เทศบาล
อบจ.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จุดเริ่มตนคสล.ถึงสามแยกนาย
200,000
ภัย
ประพันธศักยกวาง 5 ม. ยาว100ม. เทศบาล
อบจ.
เพื่อใหประชาชนมีรางระบายน้ําใชไดสะดวก
จากบานนายประพันธศักดิ-์ บาน
300,000
นายอุดม สุขแกวระยะทาง 300ม. เทศบาล
กวาง 0.30 เมตร
อบจ.
เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จากบานนายบุญมี-สามแยก
ภัย
ยาว 200 ม.
เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวกและ
รวดเร็ว

14 โครงการสรางถนน
หมู9
15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมู 1

เพื่อใชประชาชนมีน้ําใชที่สะอาด มีคุณภาพ

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด จากบอปลา นายอุทิศ-ทางเชื่อมเขา
ภัย
บานเหมือดแอ(โรงเรียน)

16 โครงการกอสรางประปาผิวดิน
หมู 1
17 โครงการสรางถนน คสล.
หมู 3

500,000
เทศบาล
อบจ.
300,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีรางระบายน้ํา
ใชไดสะดวก

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สามารถควบคุมน้ําใหมี
ปริมาณที่เพียงพอตอความ
ตองการ
ประชาชนมีน้ําสะอาดและ
มีคุณภาพใช

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โครงการ

วัตถุประสงค

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด ซอยสแตนเรส
ภัย

18 โครงการสรางถนนลูกรังสูแหลง เพือ่ ใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวกและปลอด ทางแยกนานายบูรณศิร-ิ นายสา
เกษตร หมู3
ภัย
คร ลาดี
19 โครงการสรางถนนคอนกรีต
หมู4

เตนท 3 หลัง โตะยาว 10 ตัว
เกาอี้ 300 ตัว

จากปากทางลําหวยแย-บานนาง
บัวลา กวาง 4 เมตรยาว 1 กม.

สายทางเขาไรจิตกวี

จากบานแมจารุณ-ี ไรพอฉลอง

เพื่อใหการระบายน้ําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเตนท,เกาอี,้ โตะใช
ในยามจําเปน

เพื่อใหการเดินทางเปนไปอยางสะดวก

เพื่อใหการระบายน้ําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

20 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
หมู 5
21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมู 5
22 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมู 7
23 โครงการจัดซื้อเตนท,เกาอี,้ โตะ
หมู 5

200,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

มีทางน้ําไหลไดอยางสะดวก เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

มีทางนําน้ําสวนเกิดออกไป เทศบาล
อยางสะดวก
อบจ.

การเดินทางเปนไปอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเตนท,เกาอี,้ โตะ เทศบาล
ใชในยามจําเปน
อบจ.

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมีเตนท,เกาอี,้ โตะใช
ในยามจําเปน

เพื่อใหประชาชนเกาอี้ โตะกลมใชในยามจําเปน

เพื่อใหประชาชนมีโตะขาวยาว ไวใชประโยชน

เต็นท3หลัง เกาอี้ 200 ตัว
โตะขาว 10 ตัว

เกาอี้ 100 โตะกลม 10 ตัว

ขนาด 60 ซม. ยาว 220 วม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
เทศบาล
อบจ.

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

24 โครงการจัดซื้อเตนท,เกาอี,้ โตะ
หมู 8

25 โครงการซื้อเกาอี้ โตะกลม
หมู 4
26 โครงการซื้อโตะขาวยาว
หมู 7

100,000
เทศบาล
อบจ.
100,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเตนท,เกาอี,้ โตะ เทศบาล
ใชในยามจําเปน
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนเกาอี้ โตะกลมใช เทศบาล
ในยามจําเปน
อบจ.

ประชาชนมีโตะขาวยาว
ไวใชประโยชน

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2,000,000
เทศบาล

3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
ที่

2,000,000
เทศบาล

300,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
อําเภอชุมแพ
เทศบาล
อําเภอชุมแพ
เทศบาล
สถานีตํารวจ
ภูธรชุมแพ

ทําใหการบริการกูชีพมี
เทศบาล
ประสิทธิภาพสามารถชวย อบจ.
เหลือประชาชนไดอยางมี
คุณภาพ
ทําใหงานปองกันและบรรเทา เทศบาล
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การบริการประชาชนเปนไป เทศบาล
อยางรวดเร็ว

อุบัติเหตุภายในตําบลโนน
สะอาดลดลง
อุบัติเหตุภายในตําบลโนน
สะอาดลดลง
300,000 กิจกรรมของศูนยสามารถ
เทศบาล ดําเนินงานไดอยางสมบูรณ
บรรลุวัตถุประสงค

2,000,000 ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เทศบาล
เทศบาล ไดรับการชวยเหลือ
สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

9 หมูบานในเขตตําบล
โนนสะอาด

20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
300,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

205,000
เทศบาล

609,000
เทศบาล

9 หมูบานในเขตตําบล
โนนสะอาด
9 หมูบานในเขตตําบล
โนนสะอาด
ประชาชนในเขตตําบล
โนนสะอาด

อาสาสมัครกูชีพกูภัยเทศบาล
โนนสะอาด

1 โครงการ

เพื่อฝกอบรมทบทวนการปองกันบรรเทาสาธารณ สมาชิกอปพร.ทุกคนในเขตเทศ
ภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ
บาลตําบลโนนสะอาด

1 โครงการชวยเหลือประชาชนที่ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยธรรม
ประสบปญหาภัยธรรมชาติ
ชาติตางๆเชนภัยแลง,วาตภัย,อัคคีภัยหรือความ
เดือนรอนในดานอื่นๆ
2 อุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน เพื่อรณรงคปองกันอุบัติภัยในทองถิ่น
อุบัติภัยตั้งจุดตรวจปใหม
อุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน เพื่อรณรงคปองกันอุบัติภัยชวงเทศกาล
อุบัติภัยตั้งจุดตรวจสงกรานต
3 โครงการบริหารงานศูนย อปพร. เพื่อการดําเนินการกิจกรรมของศูนยฯเชน การ
เทศบาลโนนสะอาด
รวมตั้งจุดตรวจเพื่อใหบริการดานจราจร,ฝก
อบรมการปฐมบาลเบื้องตน,ฝกอบรมอปพร.
(จัดตั้ง),การรณรงคปองกันอุบัติภัย
4 โครงการใหบริการการแพทยฉุก เพือ่ ทบทวนการปฏิบัติงานกูชีพใหแกอาสาสมัคร
เฉินเทศบาลโนนสะอาด
กูชีพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 โครงการฝกอบรมฟนฟูอปพร.
ศูนยอปพร.ต.โนนสะอาด

6 จัดซื้ออุปกรณงานปองกันบรรเทา เพื่อใหการบริการประชาชนในตําบลเปนไป
สาธารณภัย
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
ทวม

วัตถุประสงค

1 โครงการขุดลอกลําเหมือง
หนองผือ

โครงการ

2 โครงการขุดลอกบึงหวยแย

เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
ทวม

ที่

3 โครงการขุดลอกบึงศาลา

เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
ทวม

4 โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน เพื่อเก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
ทวม
5 โครงการขุดลอกบึง สระหนองน้ํา เพือ่ เก็บกับน้ําไวใชในการเกษตรและปองกันน้ํา
สาธารณะ จํานวน 9 หมูบาน
ทวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ขุดลอกหนองผือกวาง 6 เมตร
977,000
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึงหวยแยกวาง 6 เมตร
977,000
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึงศาลากวาง 6 เมตร
977,000
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึงหนองแหวนกวาง 6 เมตร
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตรลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึง สระ น้ํา หนองน้ํา
3,000,000 3,000,000 3,000,000
สาธารณะ ในเขตตําบล
อบต.โนนหัน,หนองเขียด,โนนสะอาด
อบจ.,อําเภอชุมแพ

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตร

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตร

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตร

เทศบาล
กองชาง

เทศบาล
กองชาง

เทศบาล
กองชาง

เทศบาล
กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตร

เทศบาล
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตรและปองกันน้ําทวม

1 ครั้ง/ป

ประชาชนในตําบลโนนสะอาด

30,000
เทศบาล

35,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล

35,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

35,000 ปญหายาเสพติดภายในจัง เทศบาล
เทศบาล หวัดขอนแกนลดลง
ปกครอง
จังหวัด
30,000 เกิดความสามัคคีในหมูบาน เทศบาล
เทศบาล ปลอดยาเสพติด,อบายมุข อําเภอชุมแพ

3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยใหเมืองและชุมชน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยใหชุมชนมีสวนรวม
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อเปนการปองกัน ปราบปรามปญหายาเสพติด
ยาเสพติด
2 อุดหนุนโครงการสรางความเขม เพื่อพัฒนาความเขมแข็งหมูบานเอาชนะยา
แข็งประชาคมหมูบาน/ชุมชนเอา เสพติด
ชนะยาเสพติดอําเภอชุมแพ

โครงการ

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด
เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

30,000 ผูเขาฝกอบรมมีทกั ษะจาก
เทศบาล การอบรมและมีรายไดเพิ่ม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000
เทศบาล

รายไดครอบครัวเพิ่มขึ้น

30,000 30,000 30,000 สมาชิกในกลุม มีรายได
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เพิ่มมากขึน้
230,000 230,000 230,000 เกษตรมีพันธุขาวที่มีคุณภาพ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
30,000 30,000
ไดตนกลาไมไปปลูก
เทศบาล เทศบาล
30,000
ปาไมอุดมสมบูรณ
เทศบาล
40,000
สมาชิกในกลุมมีรายได
เทศบาล
30,000
สมาชิกในกลุมมีรายได
เทศบาล
40,000
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เทศบาล

เกษตรกรและกลุมอาชีพในตําบล 30,000
โนนสะอาด
เทศบาล

1 โครงการฝกอบรมและสงเสริม/ เพื่ออบรมเพิ่มทักษะใหกับเกษตรกรและกลุม
พัฒนาอาชีพเกษตรใหกับ
อาชีพ สามารถลดตนทุนการผลิต
เกษตรกรและกลุมอาชีพ
2 โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรี เพื่อพัฒนากลุมอาชีพแตละหมูบาน ที่กลุมไดรับ
หมูบานในเขตตําบลโนนสะอาด การคัดเลือกจากประชาคม
3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนเมล็ด เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดขาวพันธุดีไวปลูก
ขาวพันธุดีใหกับเกษตรกร
4 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา
เพื่อเพาะพันธุกลาไมชนิดตางๆใหเกษตรกร
ในตําบล
5 โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร เพื่อใหธรรมชาติเกิดความอุดมสมบูรณและคงอยู
ธรรมชาติ
ตอไป
6 โครงการสงเสริมเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมือง

เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

กลุมอาชีพประจําหมูบานใน
เขตตําบลโนนสะอาด
เกษตรกรตําบลโนนสะอาด

7 โครงการสงเสริมการปลูกแตงไทย เพื่อสงเสริมการปลูกแตงไทยใหกับเกษตรกรใน
ตําบล
8 โครงการสงเสริมการเลี้ยงเปดเทศ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

9 โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลา เพิ่มรายไดภายในครอบครัว

10,000
เทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ

เทศบาลรวมกับ
พช.อําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ

เทศบาลรวมกับ
เกษตรอําเภอ

โครงการ

วัตถุประสงค

4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
ที่
10 โครการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน เพื่อใหความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา
โรคพิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในตําบลโนนสะอาด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรูในเรื่อง เทศบาล
เทศบาล เทศบาล เทศบาล อันตรายของโรคพิษสุนัขบา ปศุสัตวอําแภอ

50,000
เทศบาล

80,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

80,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

100,000 -สามารถนําของไปทิ้ง ณ
เทศบาล ที่ทิ้งขยะได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
ทต.ดงบัง

3 ลาน
53ลาน -ปริมาณขยะในชุมชนลดลง เทศบาล
เทศบาล เทศบาล ประชาชนมีรายไดเสริม
อบจ.
อบจ.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)

100,000
เทศบาล

-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ไดรับการดูแลรักษา
โนนสะอาด
- มีแหลงอาหารทาง
เกษตรตําบล
ธรรมชาติอยางยั่งยืน
-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ไดรับการดูแลรักษา
โนนสะอาด
เกษตรตําบล

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหเยาวชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 100 คน
ธรรมชาติเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
- ปาไม/แหลงน้ํา

1 โครงการ อนุรักษพัฒนาและฟน - เพือ่ สนองนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มพื้นที่ปา 1.ปลูกตนราชพฤษหรือตนไมอื่นๆ
ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ไมใหมากขึ้น
2.ขยายเขตพื้นที่ปาชุมชุมเพิ่มขึ้น
และสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงปาเสื่อมโทมใหเปนปาชุมชนอยางยั่งยืน
2 โครงการอบรมเยาวชนอาสา
อนุรักษและฟนฟูธรรมชาติ

โครงการ

5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
ที่
1 โครงการบริหารจัดการขยะ

2 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ

-เพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชนและสรางราย
- การศึกษาดูงานดานการกําจัด
ไดแกประชาชนในตําบล
ขยะ
-การกอสรางเตาเผาขยะแบบ
มาตรฐาน 1 แหง
-เพื่อจัดหาที่ทิ้งขยะโดยอุดหนุน อบต.ดงบังในการ -ปริมาณขยะของตําบล
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
โนนสะอาด

5.3 แนวทางการพัฒนา แกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ทําการเทศบาลโนนสะอาด
และที่สาธารณะในตําบล
โนนสะอาด

โครงการ

1 โครงการแกไขปญหาการบุกรุก เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ/การดําเนิน
ที่สาธารณะ
คดี เชน คาธรรมเนียมศาล/คาปรับ และอื่นๆเกี่ยว
กับการดําเนินคดี

สํารวจและรังวัดที่สาธารณ
ประโยชนภายในตําบล

ที่

2 โครงการสํารวจรังวัดที่สาธารณ เพื่อดําเนินการสํารวจรังวัดที่สาธารณประโยชน
ประโยชนภายในเขตตําบล
ภายในเขตตําบลกรณีที่มีขอพิพาทหรือโตแยง
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน

300,000 -ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ เทศบาล
เทศบาล ไดรับการแกไข
สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
300,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

10,000
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)

10,000
เทศบาล

10,000 สํารวจและรังวัดที่สาธารณ เทศบาล
เทศบาล ประโยชนภายในตําบล
สํานักงานที่ดิน
อําเภอชุมแพ

โครงการ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบึง,บึงหวยแยให
สวยงามสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหม

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยว
ที่
1 โครงการขุดลอก
บึงหวยแย-หนองผือ
หมูที่ 6,7,8
2 โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบึง,บึงหวยแยให
และบึงหวยตอนหมูที่ 1,2,9
สวยงามสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหม

3 โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน/ เพื่อกําจัดวัชพืชในบึงหวยตอนหนองแหวนและ
หนองแหวน
ปรับสมดุลระบบนิเวศน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกบึงหวยแย-หนองผือ

ขุดลอกบึงหนองแหนวน
และบึงหวยตอน

กําจัดวัชพืชบึงหวยตอนหนอง
แหวนบริเวณหลังที่ทําการ
เทศบาล

200,000
เทศบาล

29 ลาน
อบจ.กรม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
อบจ.ขอนแกน

200,000 วัชพืชในบึงนอยลงและปรับ เทศบาล
เทศบาล สมดุลระบบนิเวศน

บึงหนองแหวน,หวยตอนเปน เทศบาล
แหลงทองเที่ยว,แหลงเก็บ กรมสงเสริมฯ
กักน้ําสําหรับสูบน้ําผลิตน้ํา อบจ.ขอนแกน
ประปาหมูบาน

29 ลาน บึงหวยแยเปน
อบจ.,กรม แหลงทองเที่ยว,แหลงเก็บ
กักน้ํา

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)

200,000
เทศบาล

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนและองคกรเขามีบทบาทและสวนรวม 9 หมูบานในเขตตําบล
ในการพัฒนาทองถิ่น
โนนสะอาด

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม
ที่
1 โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาตําบลสามป

14,000
เทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

14,000 ประชาชนและองคกรเขามา
เทศบาล มีบทบาทและสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)
14,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เทศบาล
สํานักปลัด
96,000
เทศบาล

พนักงานสวนตําบลมีความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และ
ความสําคัญการตรวจการจาง
20,000 การจัดการเลือกเปนไปดวย
เทศบาล ความเรียบรอย

เทศบาล
อบต.
หนองเขียด
เทศบาล
สํานักปลัด

เทศบาล
สวนโยธา

การจัดการเลือกเปนไปดวย
ความเรียบรอย
การจัดเก็บภาษีทั้ง 9 หมูบาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

20,000
เทศบาล

10,000 ประชาชนมีความรูความ
เทศบาล เขาใจในระบอบ

100,000
เทศบาล

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

20,000
เทศบาล

10,000
เทศบาล

350,000
เทศบาล

7.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้ง

เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ และโปรงใส

ทั้ง 9 หมูบาน

10,000
เทศบาล

เพื่อใหการดําเนินการจัดการเลือกตั้งเปนไปดวย -ในเขตตําบลโนนสะอาด
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ และโปรงใส

3 อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใหบริการประชาชนในการชําระภาษีตางๆ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2 โครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ทรัพยสิน

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให
บริการในการชําระภาษี

-ขาราชการทองถิ่น/จนท.เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
- อบรมใหความรูทั้งในและนอก
สถานที่
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
พนักงาน/ลูกจาง/ผูนําทองถิ่น
คณะผูบริหาร,สมาชิกเทศบาล
ขาราชการทองถิ่น/จนท.เทศบาล
และประชาชน

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล

200,000 เทศบาลสามารถบริการประชาชน เทศบาล
เทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
เทศบาล

เทศบาล

สํานักปลัด

250,000
เทศบาล

200,000 200,000 200,000 พนักงานสวนตําบล,สมาชิก
เทศบาล เทศบาล เทศบาล สภาเทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่
250,000
เทศบาล

300,000 300,000 300,000
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

250,000
เทศบาล

สํานักปลัด

200,000
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000
เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน/ลูกจาง/ผูนําทองถิ่น
บุคลากรปฏิบัติงานถูกตอง
ตามระเบียบกฏหมายและ
ดวยความรวดเร็ว

7.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล. และประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มศักยภาพ/เสริมสราง เพื่อใหพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล
ใหความรู, ทักษะแกขาราชการทอง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ถิ่น/จนท.เทศบาล/
สมาชิกสภาเทศบาล
2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน/
ลูกจาง ผูนําทองถิ่นไดรับความรูเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริเพิ่มขึ้น
3 โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากรในตําบล
ตอในระดับบัณฑิตและ
ใหแกเยาวชนและประชาชนในตําบล
มหาบัณฑิต

โครงการ

สํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

7.4 แนวทางการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

1 โครงการเพิ่มศักยภาพขององคกร สํานักงานมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อเสริม
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา สรางศักยภาพในการบริหารจัดการ
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สวนที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เพื่อ ใหทราบถึ ง แนวทางและกลไกในการติดตาม และประเมิน ผลการดํ า เนิ นงานตาม
แผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนในการที่เทศบาลตําบลจะไดปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในปตอ ๆ ไปและ
เปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมของประชาคมในทอ งถิ่น
ตลอดจนตรวจสอบโครงการกิจกรรม อยู
ภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กํา หนดไวหรือไม และผลการดํา เนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
หรือไม
เทศบาลตํา บลโนนสะอาด แตง ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 ใหผูบริหารทอ งถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 3 คน
2. ผูแทนประชาคมทองถิน่ ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คดั เลือกกันเอง
จํานวน 2 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิน่ คัดเลือก
จํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพือ่ ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้ หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบตั งิ านตามที่เห็นสมควรเพือ่
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ.2548และตามหนังสือดวนทีส่ ุด ทีข่ ก 0037.0/ว2886 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เรือ่ ง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาตําบลสามป(พ.ศ. 2555-2557)ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิน่ ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนา
ทองถิน่ ตอบสนองตอปญหาความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนําแผนไปสูการปฏิบัตจิ ึงสามารถแบงไดเปน
4 แนวทาง ดังนี้
1.เทศบาลตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ
โครงการนําไปจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสามป แลวองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
2.การสนับสนุนใหหนวยงานราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคกร
เอกชนเปนผูดาํ เนินงาน ในกรณีที่เทศบาลตําบลไมมคี วามพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรื
องคกรอื่นที่มีศกั ยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินการมากกวา
3.การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น หรือองคกรเอกชนอืน่
ในการดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวกันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบ
หุนสวนสหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรืองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรืองคกรเอกชนอืน่
เปนผูจัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางทีก่ าํ หนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด โดยผานความเห็นชอบของคณะผูบริหารทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกับกําดูแลของ
ปลัดเทศบาลตําบลและคณะผูบริหาร ดังนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
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(2) กองการคลัง
(3) กองชาง
(4) กองการศึกษา
6.2 การกําหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล
1. หนวยติดตามและประเมินผลเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่อ งของการดํา เนินงานของโครงการ
ตางๆ และการดําเนินงานตามแผนที่ไดระบุไว โดยใหองคการบริหารสวนตํา บลจัดทํา แผนการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/และแผนงานที่ไดดําเนินการแลวและที่ยังไมไดดําเนินการ เพื่อตรวจสอบวา การดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทวี่ างไวหรือไม
2. หนวยติดตามและประเมินผลจัดทําแบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลรายไตรมาส เพื่อ เปนเครื่องมือที่สามารถนํา ไปใชในการติดตามความกา วหนา ในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
3. หนวยติดตามและประเมินผลจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงาน โดยประเมินความ
พึงพอใจของผูที่เกีย่ วของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร
ผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหรายงานผลและเสนอความเห็นตอผูบ ริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยา งนอ ยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือ นธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด ใชแบบรายงาน
ตามทีก่ รมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว คือ
1.แบบประเมิลผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบที่ 2 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.ในแตละยุทธศาสตร
(รายละเอียดตามแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก)
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6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม

ระบบประเมินผล

ผูประเมิน

รายงาน

ระยะเวลา

ผูประเมิน

เทศบาล

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

ทุก ๆ
3 เดือน

เทศบาล

รายงาน

1.ใชแบบรายงานที่ 1
เมื่อ เทศบาล
การกํากับการจัดทําแผน
ประกาศ
ยุทธศาสตรของ เทศบาล
ใชแผน
2.สงรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.ใชแบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
2.ใชแบบรายงานที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ เทศบาล
ในภาพรวม
3.ใชแบบรายงานที่ 3/3 แบบ
ประเมินความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ เทศบาลในแตละ
ยุทธศาสตร
4.สงรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะติดตาม ฯ

1.ตรวจสอบรายงาน
2.วิเคราะหรายงานตามแบบ
3.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแตรับ
รายงาน

ระยะเวลา

ทุก ๆ 1 ป
(ภายใน
ธันวาคม )

คณะติดตาม 1.ตรวจสอบรายงาน
2.วิเคราะหรายงานตามแบบ
3.เสนอผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแตรับ
รายงาน

ผูบริหาร

1.ภายใน
ธันวาคม
2.ประกาศ
ไมนอย
กวา 30 วัน

1.เสนอสภาเพื่อ ทราบ
2.ประกาศใหประชาชนทราบ
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