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    เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        เทศบาลต าบลโนนสะอาด   

 

        อนุมัติ 

                   

         (นายชั้นฟ้า  ทีภูเวียง) 

            นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 

 



 

สารบัญ 
 

 
                 หน้า 
 

ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๑ 
  ๑. ด้านกายภาพ         ๑ 
  ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง       ๓ 
  ๓. ประชากร         ๖ 
  ๔. สภาพทางสังคม        ๘ 
  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๑๐ 
  ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๑๑ 
  ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    ๑๓ 
  ๘. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม       ๑๔ 
  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๒๓ 
 

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)    ๒๔ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๒๔ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐   

  ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗-๒๕๖๐   ๓๒ 
  ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  ๓๓ 
                        พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๓๖ 
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     ๓๖ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๗๘ 
  ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       ๘๖ 
 

ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ      ๑๐๐ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๑๐๐ 
  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๑๐๑ 
 

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล        ๒๐๑ 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      ๒๐๑ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๒๐๑ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      ๒๐๑ 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    ๒๐๒ 

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



สารบัญตาราง 
 

 
                 หน้า 
 

ตารางจ าแนกพ้ืนที่ตามภูมิประเทศ         ๑ 
ตารางรายชื่อผู้น าหมู่บ้านในต าบลโนนสะอาด       ๔ 
ตารางท าเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด      ๕ 
ตารางท าเนียบสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด       ๕ 
ตารางข้อมูลจ านวนประชากรต าบลโนนสะอาด       ๖ 
ตารางช่วงอายุและจ านวนประชากร        ๗ 
ตารางจ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ        ๗ 
ตารางข้อมูลโรงเรียนในเขตต าบลโนนสะอาด       ๘ 
ตารางข้อมูลพื้นที่ในเขตต าบลโนนสะอาด        ๑๓ 
ตารางพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรต าบลโนนสะอาด        ๒๓ 
ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา             ๒๔-๒๖ 
ตารางเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน             ๒๖-๒๗ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗       ๒๘ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘       ๒๙ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙       ๒๙ 
ตารางตัวชี้วัดการพัฒนา                ๘๐-๘๑ 
ตารางการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง           ๘๗-๙๑ 
ตารางรายละเอียดยุทธศาสตร์  (แบบ  ยท.๐๓)             ๙๖-๙๙ 
ตารางยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                  ๑๐๐ 
แบบ  ผ.๐๗           ๑๐๑ 
แบบ  ผ.๐๑           ๑๐๒ 
แบบ  ผ.๐๒           ๑๕๘ 
แบบ  ผ.๐๓           ๑๗๓ 
แบบ  ผ.๐๓/๑           ๑๘๒ 
แบบ  ผ.๐๕           ๑๘๔ 
แบบ  ผ.๐๖           ๑๙๓ 
แบบ  ผ.๐๘           ๑๙๗ 
 
 
 
 

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



 
สารบัญกราฟ/แผนภูม ิ

 
 
                 หน้า 
 
 

ยุทศาสตร์ชาติ           ๓๖ 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ       ๓๖ 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม        ๘๕ 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลโนนสะอาด  (แบบ  ยท.๐๑)       ๙๒-๙๓ 
แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic  Map)  (แบบ  ยท.๐๒)           ๙๔-๙๕ 
 
 

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



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑.เพ่ือให้เด็กมีพัฒนา เด็กและเยาวชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ เด็กมีสภาวะ กองการศึกษา
การที่ดีทั้งด้านร่างกาย โนนสะอาด เยาวชนที่เข้าร่วม ทางสงัคมอย่าง
 อารมณ์  ความคิด  กิจกรรม สมบูรณ์  และ
สติปัญญา กล้าแสดงออก
๒.เพ่ือให้เด็กได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรม
และแสดงความสามารถ

๒ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนนักเรียน เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา
วัสดุทางการศึกษา การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ต าบลโนนสะอาด ที่ได้รับการสนับ ใช้สื่อต่างๆ  ใน

จ านวน ๒ ศูนย์ สนุนสื่อการเรียน การพัฒนาทักษะ
การสอน เสริมสร้างสติ

  ปัญญา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมืองข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

           ๑.๑  แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

      ๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนนิการ



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนบุคลากร ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้ กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา  ใหก้บัครูผู้ดแูลเดก็และผู้ดแูลเดก็ในสงักัด ทต.โนนสะอาด ที่ได้รับการพัฒนา ความสามารถ

๔ โครงการอาหารกลางวันให้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ ค่าอาหารกลางวันให้กับ 1,004,000    1,004,000    1,005,000    1,005,000    จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
นักเรียน  สงักัด  สพฐ.ในเขต อาหารกลางวันที่มี โรงเรียนที่สงักัด สพฐ.อยู่ นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกาย
ต าบลโนนสะอาด คุณภาพเพียงพอ ในเขตต าบลโนนสะอาด อาหารกลางวัน ที่แข็งแรงสมบูรณ์

เหมาะสมต่อร่างกาย
๕ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดอาหารกลางวันให้กับ 604,800 604,800 605,000 606,000 จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวันที่มี นักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกาย
สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด คุณภาพเพียงพอ เด็กเล็ก  ๒  ศูนย์ อาหารกลางวัน ที่แข็งแรงสมบูรณ์

เหมาะสมต่อร่างกาย
๖ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดหาอาหารเสริม(นม) 481,000       481,000       482,000       483,000       จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

สงักัด   สพฐ.ในเขต อาหารเสริม(นม)ที่มี ให้กับนักเรียนสงักัด สพฐ นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกาย
ต าบลโนนสะอาด คุณค่าและปริมาณ ในเขตต าบลโนนสะอาด อาหารเสริม ที่แข็งแรงสมบูรณ์

เพียงพอต่อร่างกาย (นม)โรงเรียน
๗ ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดหาอาหารเสริม(นม) 223,000       223,000       224,000       225,000       จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม)ที่มี ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกาย
สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด คุณค่าและปริมาณ เด็กเล็ก  ๒  ศูนย์ อาหารเสริม ที่แข็งแรงสมบูรณ์

เพียงพอต่อร่างกาย (นม)โรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการอาหารเสริม(นม) และ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ 107,400       107,400       107,400       107,400       จ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
อาหารกลางวันให้กับ อาหารเสริม(นม)ที่มี จัดหาอาหารเสริม(นม) นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกาย
ศูนย์เด็กร.๘พัน๒ คุณค่าและปริมาณ และอาหารกลางวันใหก้บั อาหารเสริม (นม) ที่แข็งแรงสมบูรณ์

เพียงพอต่อร่างกาย นักเรียนศนูย์พัฒนาเดก็  อาหารกลางวัน
เล็กค่าย  ร.๘  พัน  ๒

๙ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือสง่เสริมให้นักเรียน จัดอบรมให้กับนักเรียน 30,000         30,000         30,000         30,000         จ านวนของ นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
นักเรียนในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่มีการศึกษาที่ดี ในเขตเทศบาลต าบล นักเรียนที่เข้าร่วม เพ่ิมขึ้นสามารถ
ต าบลโนนสะอาด มีความรู้รอบตัว โนนสะอาด การอบรม น าไปประยุกต์

ใช้กับการเรียนได้
๑๐ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ๑.เพ่ือให้ใช้เวลาว่างให้ นักเรียนนักศึกษาในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน นักเรียน/นักศกึษา กองการศึกษา

ช่วงปิดภาคเรียน เกิดประโยชน์ เทศบาลต าบลโนนสะอาด นักศึกษาที่ได้รับ สามารถใชเ้วลาว่าง

๒.เพ่ือช่วยแบ่งเบา ในช่วงปิดภาคเรียน การจ้าง ให้มีประโยชน์ต่อ
ภาระผู้ปกครอง ตนเองและ
๓.เพ่ือลดปัญหาการ ครอบครัว
มั่วสมุในช่วงปิดเทอม

๑๑ โครงการสายสมัพันธ์ ๑.เพ่ือสร้างความภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน ๑.มีการศึกษาต่อ กองการศึกษา
วันรับวุฒิบัตร  (บัณฑิตน้อย) ภูมิใจให้กับนักเรียนและ  ๒ ศูนย์ จ านวน ๑ คร้ัง ที่ส าเร็จ ในระดับที่สงูขึ้น

ผู้ปกครอง  การศึกษา ไปเร่ือยๆ
๒.เพ่ือเกิดแรงบันดาลใจ ๒.ผู้ปกครอง ผู้น า
ในการพัฒนาผู้เรียนและ ชุมชนเห็นความ
สถานศึกษา ส าคัญของการเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้บริเวณรอบศูนย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ 80,000 80,000 80,000 80,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กมี กองการศึกษา
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กทั้ง ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  

ภูมิทัศน์ที่ดี เสริมสร้าง  ทั้ง ๒ ศูนย์ ๒ ศูนย์ เด็กนักเรียนมี
การเรียนรู้ที่ดี มีภูมิทัศน์ที่ดี การเรียนรู้ที่ดี
ให้กับเด็กเล็ก

๑๓ โครงการค่ายยกระดับผลสมัฤทธิ์ เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ นักเรียนประถมปีที่ ๕-๖ 30,000 30,000 30,000 30,000 การศึกษาได้รับ นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
ทางการเรียน(o-net) ทางการศึกษาของ ของร.ร.ในเขตพ้ืนที่ต าบล การพัฒนาไปใน ในการท าข้อสอบ

นักเรียน  ชั้นปีที่ ๕-๖ แนวทางที่ดี  o-net ได้ดีขึ้น
๑๔ โครงการสง่เสริมจริยธรรมฯ เพ่ือพัฒนาและสง่เสริม จัดอบรมจริยธรรมฯ  45,000         45,000         45,000         45,000         จ านวนนักเรียน นักเรียนและ กองการศึกษา

การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ ให้แก่นักเรียนและ ให้กับนักเรียน   และ และเยาวชน เยาวชนในเขต
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนในเขตต าบล เยาวชนในเขตต าบล ที่เข้าร่วม ต าบลโนนสะอาด

โนนสะอาดมีจริยธรรม โนนสะอาด โครงการ มีจริยธรรมที่ดีงาม
อันดีงาม

๑๕ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา เพ่ือสง่เสริมและดูแล จัดต้ังศนูย์พัฒนาครอบครัว 10,000         10,000         10,000         10,000         จ านวนครอบครัว สังคมครอบครัว กองการศึกษา
ครอบครัวต าบลโนนสะอาด สถาบันครอบครัว ในต าบลโนนสะอาด ที่เขา้ร่วม มคีณุภาพ เดก็เติบโต

ในต าบลโนนสะอาด โครงการ อย่างมคีณุภาพ

๑๖ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมพัฒนาเด็กและ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ มีความพร้อมในการ เยาวชนในเขตต าบล เยาวชน  ที่เข้า ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน โนนสะอาด ร่วมโครงการ ประชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือให้มีความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดการเรียน บ้านโนนสะอาด รับความสะดวก มีความพร้อมใน
บ้านโนนสะอาด การสอน  ในการเรียน การเรียนการสอน

๑๘ โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือสร้างความ ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -               100,000       -               -               เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยส าหรับ บ้านโนนสะอาด ได้รับความ นักเรียนรู้สกึมั่นใจ
บ้านโนนสะอาด นักเรียนในศูนย์พัฒนา (ตามแบบเทศบาล) ปลอดภัย ในความปลอด

เด็กเล็ก   ภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

๑๙ โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือสร้างความ ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -               -               100,000       -               เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยส าหรับ วัดบูรพาภิรมย์ ได้รับความ นักเรียนรู้สกึมั่นใจ
วัดบูรพาภิรมย์ นักเรียนในศูนย์พัฒนา (ตามแบบเทศบาล)  ปลอดภัย ในความปลอด

เด็กเล็ก  ภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

๒๐ โครงการจัดท าแปลงสาธิต ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน -               -               20,000         -               เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ทางการเกษตรหน้าโรงเรียนบ้าน เรียนรู้การเกษตรใน โนนบุรุษ เพ่ือจัดท าแปลง มีความรู้ทางการ ความรู้และเกิด
โนนบุรุษ  หมู่ที่  ๑ โรงเรียน สาธิตทางการเกษตร เกษตรเพ่ิมขึ้น การเรียนรู้ทาง

๒.เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ การเกษตรย่ิงขี้น
การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาภายใน ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน -               -               100,000       -               เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองช่าง
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ เรียนรู้การเลี้ยงปลา เหมือดแอ่ เพ่ือจัดท าบ่อ มีความรู้ทางการ ความรู้และเกิด

ในโรงเรียน เลี้ยงปลาภายในโรงเรียน เลี้ยงชีพเพ่ิมขึ้น การเรียนรู้ทาง
๒.เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ การประกอบ
การอาชีพ อาชีพย่ิงขี้น

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนในโรงเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวก อุดหนุนสนับสนุนการ -               -               -               100,000       เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองช่าง
บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒ ให้กับนักเรียนและครู ก่อสร้างถนน คสล.ใน และครูได้รับ ความสะดวก

ในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ความสะดวก ในการเดินทาง
สบายในการเรียน ภายในโรงเรียน
การสอน

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๑.เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน  คสล. -               -               100,000       -               ร้อยละของ นักเรียนเดินทาง กองช่าง
ภายในโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ฯ สะดวกสบายให้กับ ภายในโรงเรียนบ้าน จ านวนนักเรียน ไปมาปลอดภัย

นักเรียนในโรงเรียน เหมือดแอ่ฯ ที่ได้รับความ   และถึงโรงเรียน
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สะดวกจากการ เร็วกว่าปกติ
ของโรงเรียนในการ เดินทางสญัจร
เรียนการสอน ไปมา

รวม ๒๓    โครงการ 3,145,200 3,245,200 3,468,400 3,251,400

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมธรรม ๑.สร้างความสมัพันธ์ จัดอบรมธรรมะ 20,000         20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้เข้า ประชาชนมคีวาม กองการศึกษา
ในวันเข้าพรรษา อันดีของประชาชน ในวันเข้าพรรษาให้กับ ร่วมโครงการ สมัพันธ์อันดีต่อ

ในต าบล ประชาชนในต าบล กัน  ประพฤติ
๒.อนุรักษ์วัฒนธรรม โนนสะอาด ปฎิบัติตนดีมี
ที่ดี  ศีลธรรม
๓.ประชาชนมีจิตใจที่ดี

๒ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชน หมู่ที่ ๗,๘ 20,000 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น(ตรุษไทย) ประเพณีและการละเล่น ประเพณีได้รับ ของไทยคงอยู่
ของไทยคอนสาร ของท้องถิ่น การเผยแพร่ สบืไป

อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชน

๓ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือรักษาศิลป ๑.การจัดขบวนแห่ 20,000         20,000         20,000         20,000         ประเพณีมีการ ๑.ประชาชนเกิด กองการศกึษา

เทศกาลงานไหมนานาชาติ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ๒.การประกวดต่างๆ อนุรักษ์และ จิตส านึก ทต.โนนสะอาด
ประเพณีผูกเสี่ยว  และงานกาชาด ขนบธรรมเนียมประเพณี ๓.ประเพณีผูกเสี่ยว ฟ้ืนฟูมากขึ้น ๒.สนิค้าท้องถิ่น ปกครองอ าเภอ
จังหวัดขอนแก่น ๒.เพ่ือการสง่เสริม ๔.จัดงานพาแลง เป็นที่รู้จักย่ิงขึ้น อ าเภอชุมแพ

อาชีพ และเพ่ิมพูน ๕.ประกวดพานบายศรี ๓.เกิดรายได้
รายได้แก่ราษฎร ๖.ประกวดหนูน้อยกาชาด ๔.พัฒนาการท่อง
๓.เพ่ือสง่เสริมผลผลิต ๗.จัดนิทรรศการสนิค้า เที่ยวของจังหวัด
ชุมชนท้องถิ่น

           ๑.๒  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสบืสานประเพณี เพ่ือเป็นการสบืสาน จัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้เข้า กองการศึกษา
สงกรานต์  วันผู้สงูอายุและ ขนบธรรมเนียม ในต าบลโนนสะอาด ร่วมโครงการ ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ  ประเพณีและอนุรักษ์ สบืสานประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน

๕ โครงการสบืสานประเพณี เพ่ือเป็นการสบืสาน จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนได้ กองการศึกษา
งานลอยกระทง ขนบธรรมเนียม ในต าบลโนนสะอาด ร่วมโครงการ เข้าร่วมในการ

ประเพณีและอนุรักษ์ อนุรักษ์สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
งานลอยกระทง  วัฒนธรรมชุมชน
ให้คงอยู่สบืไป

๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาวัฒนธรรมฯ วัฒนธรรมพ้ืนบ้านคงอยู่กองการศึกษา
สายใยชุมชน ประเพณีและการละเล่น สายใยชุมชน มีการบริหาร สบืไป ทต.โนนสะอาด

ของท้องถิ่นคงอยู่สบืไป จัดการงานที่ดีขึ้น อ าเภอชุมแพ
๗ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือเป็นการเฉลิม ประชาชนชาวอ าเภอชมุแพ 8,000           9,000           9,000           9,000           ความส าเร็จของ ๑.ประชาชนชาว ส านักปลัด

พระราชพิธี   งานรัฐพิธี พระเกียรติและถวาย ๑๒  ต าบล  ๑๓๕ หมู่บ้าน การจัดงานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ  ทต.โนนสะอาด
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชกุศลแด่ และ  ๓๕ ชุมชน เกดิความรักชาติ ปกครองอ าเภอ

พระบาทสมเด็จ ศาสนาและ อ าเภอชุมแพ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระบรม ๒.ประชาชนเกดิ

ราชินีนาถ ความภาคภูมิใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒.เพ่ือเป็นการแสดง ที่ได้มีสว่นร่วม
ออกถึงความจงรัก ในการจัดงานเฉลิม
ภักดีต่อสถาบัน พระเกียรติฯ
พระมหากษัตริย์ ๓.ประชาชนเกิด
 และพระบรม ความรู้รักสามัคคี
วงศ์ทุกพระองค์ และการมีสว่นร่วม
๓.เพ่ือให้ประชาชนเกิด ๔.ประชาชนเกิด
ส านึกจงรักและสามัคคี ความร่วมมือกัน
๔.เพ่ือเสริมสร้างความ ทุกภาคสว่น
เป็นสริิมงคลให้แก่ตน ๕.เกิดความเป็น 
๕.เพ่ืออนุรักษ์สบืสาน สริิมงคลแก่
ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชน
ที่ดีงาม ๖.สบืสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น
๘ โครงการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านและผู้น าชุมชน/ตัวแทนเด็ก 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ศิลปะพ้ืนบ้านและ กองการศึกษา

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนจ านวน ๕๐ คน โครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สบืไป คงอยู่สบืต่อไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาด ๑.เพ่ือสบืสานประเพณี พ่ีน้องชาวชุมแพ   และ 60,000         60,000         60,000         60,000         ๑.ได้ร่วมอนุรักษ์ ๑.เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง กองการศึกษา
ประจ าปี  รวมของดีเมืองชุมแพ วัฒนธรรมอันดีงาม พ้ืนที่ใกล้เคียง วัฒนธรรมที่ดีงาม ขนบธรรมเนียม ทต.โนนสะอาด
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ของท้องถิ่นชุมแพ ๒.ประชาชนได้ ประเพณีอันดีงาม ปกครองอ าเภอ

และ อปท.ในพ้ืนที่  จ าหน่ายสนิค้า ๒.ประชาชนมี อ าเภอชุมแพ
๒.เพ่ือสร้างพลังความ ของตนเอง รายได้จากการน า
รู้รักสามัคคีในชุมชน สนิค้ามาจ าหน่าย
๓.เพ่ือประชาสมัพันธ์  ในงาน
การท่องเที่ยวให้รู้จัก ๓.สง่เสริมการ
๔.เพ่ือประชาสมัพันธ์ จ าหน่ายสนิค้า
สินคา้พ้ืนเมอืงของท้องถิ่น ตามนโยบาย

๕.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ หนึง่ต าบล
ของคนในชุมชน หนึ่งผลติภัณฑ์

๖.เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง ๔.เพ่ือประชาสัมพันธ์

ขนบธรรมเนียม สนิค้าและแหล่ง
ประเพณีอันดีงาม ท่องเที่ยวในเขต
ตลอดจนภูมิปัญญา อ าเภอชุมแพ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้เป็นที่รู้จักของ

คนทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ๑.เพ่ืออนุรักษ์งานบุญ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 20,000         20,000         20,000         20,000         ๑.จ านวนบั้งไฟ ประเพณีเก่าแก่ กองการศึกษา
บั้งไฟให้คงอยู่สบืไป ที่เข้าร่วม ของไทยคงอยู่
๒.เพ่ือสร้างความ ๒.ความสนใจ สบืไป
สมัพันธ์อันดีความรัก ของประชาชน
สามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น

๑๑ โครงการพุทธาภิเษกและ ๑.เพ่ือสง่เสริมกิจกรรม ๑.ประชาชนทั่วไป 20,000         20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีเก่าแก่ กองการศึกษา
ปฏบิัติธรรมประจ าปี ทางพุทธศาสนา ๒.เยาวชนโดยทั่วไป โครงการ ของไทย

๒.เพ่ือให้ประชาชน คงอยู่สบืไป
ให้ความสนใจใน
การเข้าร่วมปฎิบัติ
ธรรมเพ่ิมขึ้น

๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ๑.เพ่ือสร้างความรู้ ๑.ประชาชนทั่วไป 10,000         10,000         10,000         10,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  เด็ก กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ความเข้าใจวัฒนธรรม ๒.เยาวชนในเขตเทศบาล โครงการ  และเยาวชน 
แก่ประชาชนและเยาวชน ๒.เพ่ือสง่เสริม ต าบลโนนสะอาด โดยจัดท าสถิติ วัฒนธรรม  

ประเพณีที่ถูกต้อง รายชื่อผู้เข้าร่วม ประเพณี 
๓.เพ่ือให้เด็กและ กิจกรรม ของท้องถิ่น
เยาวชนได้เข้าใจและ
สบืทอดประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการปฏบิัติธรรมเพ่ือถวาย ๑.เพ่ือถวายเป็น ๑.ประชาชนทั่วไป 20,000         20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  เด็ก กองการศึกษา
เป็นพระราชกุศลฯ พระราชกุศลฯ ๒.เด็กและเยาวชน โครงการ  และเยาวชน  

๒.เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน ๓.บุคลากรของเทศบาล บุคลากรของ  
ได้มีสว่นร่วมในการ ต าบลโนนสะอาด เทศบาลต าบล
ปฏบิัติธรรม๓.เป็นการ โนนสะอาดได้
ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับ ร่วมกิจกรรมกัน
ประชาชน  เด็ก เยาวชน ถวายเป็นพระราช
และบุคลากรของ กุศลฯแสดงถึง
ทต.โนนสะอาด ความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ไทย
๑๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นการสง่เสริม จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 350,000 350,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  ประชาชน  บุคลากร กองการศึกษา

สนับสนุนการออก ๑.ประชาชนในต าบล โครงการ  และผู้เขา้ร่วม

ก าลังกายและสร้าง ๒.บุคลากรในเทศบาล โครงการมสีุขภาพ

ความสามัคคี  สร้าง ๓.ร่วมกับสว่นราชการ ร่างกายแขง็แรงและ

สขุภาพที่ดีใช้เวลาว่าง      อ่ืนๆ  มคีวามสามคัคี

ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ เลน่กฬีาและ

๑.  ประชาชน ออกก าลงักายเพ่ิมขึ้น

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการสง่เสริมการออก ๑.เพ่ือประชาชน .-    อบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑.จ านวนอุปกรณ์ เยาวชนและ กองการศึกษา
ก าลังกายให้กับประชาชน ในหมู่บ้านมีสขุภาพ การเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ง กีฬาเพียงพอต่อ ประชาชนใน

แข็งแรงและสามัคคี  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เล่นกีฬา ต าบลโนนสะอาด
๒.เพ่ือสง่เสริมการเล่น ไว้ส าหรับบริการ ๒.  ประชาชน มีสขุภาพแข็งแรง 
กีฬาและการออกก าลัง ประชาชนในต าบล มีความสนใจ  และมีความ
กายให้กับประชาชน โนนสะอาด การเล่นกีฬา สามัคคี
๓.เพ่ือป้องกันการแพร่ และออกก าลัง
ของยาเสพติด กาย

รวม ๑๕   โครงการ 1,133,000    1,134,000    1,184,000    1,184,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือให้บุคลากรของ จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของ 40,000         40,000         40,000         40,000         จ านวนผู้เข้า การจัดงานรัฐพิธี ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร่วมโครงการ ของเทศบาลต าบล
โนนสะอาดได้เข้าร่วม โนนสะอาดเป็น
พิธี  และเล็งเห็น ไปด้วยความ
ความส าคัญของ   เรียบร้อย
งานรัฐพิธีต่างๆ

รวม ๑  โครงการ 40,000         40,000         40,000         40,000         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

           ๑.๓  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดการด้านสาธารณสขุ เพ่ือจัดการด้าน จัดซื้อทรายอะเบท  120,000 120,000 120,000 120,000 โรคติดต่อและ โรคติดต่อ/โรค ส านักปลัดเทศบาล
การป้องกันและควบคุมโรค สาธารณสขุด้านการ น้ ายาเพ่ือฉดีพ่นก าจัดยุงลาย พาหะน าโรค ระบาดถูกระงับ

ป้องกันและควบคุมโรค จัดซื้อน้ ามนัเติมเคร่ืองพ่นฯ ต่างๆ  ลดลงและ การแพร่หรือ
และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับ หมดไป ก าจัดให้หมดไป
ป้องกันและควบคุมโรคฯ

๒ อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนา 60,000         60,000         60,000         60,000         งานด้านสาธารณ งานสาธารณสขุ ส านักปลัดเทศบาล
สาธารณสขุมูลฐานในเขต การสาธารณสขุ งานด้านสาธารณสขุฯ สขุมีการบริหาร ต าบลมีการ
ต าบลโนนสะอาด  ในท้องถิ่นให้มี จัดการที่ดีขึ้น บริหารจัดการที่ดี

ประสทิธิภาพมากขึ้น มีประสทิธิภาพ
๓ โครงการทัศนศึกษาดูงาน ๑.เพ่ือพัฒนางาน จัดอบรมศึกษาดูงาน 500,000       600,000       700,000       700,000       จ านวนผู้เข้าร่วม อสม.ไดรั้บการ ส านักปลัดเทศบาล

ด้านสาธารณสขุ สาธารณสขุ ส าหรับ อสม./สมาชิกสภา อบรมมีความรู้  พัฒนาศกัยภาพของ

๒.อสม.มีความรู้ ทต../ผู้น าชุมชน/บุคลากร และทักษะ ตนเองทั้งในดา้น

 ความสามารถ ทต./รพ.สต.ผู้เข้าร่วม เพ่ิมขึ้น วิชาการและการ

๓.สามารถน าไปสู่การ กิจกรรมมากกว่า ๒๐๐ คน ปฏบิัติเพ่ือยกระดบั

ปฏบิัติและแก้ไข การใหบ้ริการ

ปัญหาชุมชนได้ ประชาชนในท้องถิ่น

ไดด้ี

           ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสบทบเงินหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนหลักประกัน 135,000       135,000       135,000       135,000       สมทบกองทุน เสริมสร้างสขุภาพ ส านักปลัดเทศบาล
สขุภาพระดับท้องถิ่น ในการบริหารหรือ สขุภาพ  เพ่ือสนับสนุน สปสช. และป้องกันโรค
เทศบาลต าบลโนนสะอาด พัฒนากองทุนหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และสร้างแผน

ประกันสขุภาพ หรือพัฒนากองทุน สขุภาพชุมชน
ในระดับท้องถิ่น ที่มีประสทิธิภาพ
 หรือพ้ืนที่

รวม ๔  โครงการ 815,000 915,000 1,015,000 1,015,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน เพ่ือให้เพียงพอต่อการ ต่อเติมอาหารส านักงาน -               -               200,000       -               ร้อยละของผู้มา ประชาชนมสีุขภาพ กองช่าง
ของ  รพ.สต.โนนสะอาด ให้บริการแก่ประชาชน รพ.สต.โนนสะอาด รับบริการ ที่ได้ จิตที่ดทีุกคร้ังที่มา

ที่มารับบริการ รับความสะดวก รับบริการที่ รพ.สต.

โนนสะอาด
๒ โครงการเทลาดซเีมนต์คอนกรีต เพ่ือให้เพียงพอต่อการ เทลาดซีเมนต์คอนกรีตพ้ืนที่ -               -               100,000       -               ร้อยละของผู้มา ประชาชนมสีุขภาพ กองช่าง

พ้ืนบริเวณรอบๆ ให้บริการแก่ประชาชน โดยรอบส านักงาน รพ.สต. รับบริการ ที่ได้ จิตที่ดทีุกคร้ังที่มา

รพ.สต.โนนสะอาด ที่มารับบริการ โนนสะอาด รับความสะดวก รับบริการที่ รพ.สต.

โนนสะอาด
รวม ๒  โครงการ -               -               300,000       -               

           ๑.๕  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑
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แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามีเพียง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง
 ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ เกษตร น้้าล้าน้้าเชิญ  หมู่ที่  ๑ พอส้าหรับการ เกษตร

เกษตร
๒ โครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกคูคลองหนองผือ -               200,000       -               -               จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

หนองผือ  หมู่ที่ ๑ ในการเกษตรอย่าง หมู่ที่  ๑ มีน้้าใช้อย่าง ในการเกษตร
เพียงพอ เพียงพอ อย่างเพียงพอ

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -               100,000       -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
พร้อมไฟฟ้าสอ่งสว่าง ใช้ในการเกษตร เกษตรพร้อมไฟฟ้า สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๑  สอ่งสว่างจากบริเวณป่าช้า การเกษตร
จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  ๑
ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่ ๔

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -               -               100,000       จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร เกษตร  พร้อมไฟฟ้า สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
สอ่งสว่างเกษตรจากนานาย สอ่งสว่าง การเกษตร
แก้วถึงกุดเอ่ียนจ่อย  หมู่ที่ ๑  ระยะทาง  ๘๐๐ ม. 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื
      ๒.  ยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
             ๒.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการซอ่มแซมถนนสู่ เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนลงหินคลุก -               -               200,000       -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
แหล่งเกษตร จากบ้าน สญัจรไปมาเดินทาง สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๑ สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
โนนสะอาดถึงสะพาน สะดวกและปลอดภัย บ้านโนนสะอาด   การเกษตร
ล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ ยาว ๘๐๐ ม.  กว้าง ๕ ม.

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -               200,000       -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร เกษตร ระยะทาง  ๘๐๐ ม. สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
สอ่งสว่าง  จากนานายนุช การเกษตร
ถึงนานายกันหา(สายไปป่าช้า)
บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒

๗ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า  พร้อมติด 1,000,000    -               -               -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
เกษตรพร้อมไฟฟ้าสอ่งสว่าง ใช้ในการเกษตร ต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง  สว่างที่ติดต้ัง ใช้ในการเกษตร
หมู่ที่  ๓  บึงหนองบัว สายจากบึงหนองบัว-ที่นา
ถึงที่นานายแป นายแป สมิมา 

ระยะทาง ๒ กม.
๘ โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน ก่อสร้างหรือซอ่มแซม 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือ ประชาชนมี กองช่าง

ซอ่มแซม สะพานไม้ ใช้ในการข้ามล้าน้้าเชิญ สะพานไม้  หมู่ที่  ๔ จ้านวนครัวเรือน สะพานที่แข็งแรง
หมู่ที่ ๔ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประชาชนที่มีการ ทนทานใช้ส้าหรับ

คมนาคม สะดวก ข้ามล้าน้้าเชิญ 
 รวดเร็วปลอดภัย
มากขึ้น

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนสายน้้าพุ- -               192,000       -               -               ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๔ ไว้ใช้ประโยชน์ ห้วยทรายขาว  ระยะทาง จ้านวนครัวเรือน ความสะดวก
สายน้้าพุ ถึง ห้วยทรายขาว ในการท้าการเกษตร  ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง๔ เมตร ประชาชนที่มีการ รวดเร็ว  และ

คมนาคมสะดวก ปลอดภัยในการ
 รวดเร็วปลอดภัย สญัจรไปมา
มากขึ้น

๑๐ โครงการก่อสร้างประตูน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ ก่อสร้างประตูน้้า -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามี มีน้้าไว้ใช้ใน กองช่าง
บล็อกคอนเวิร์ส   กุดยายใต้ ในการเกษตร บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้ เพียงพอส้าหรับ การเกษตร
หมู่ที่ ๔ การเกษตร

๑๑ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟ -               -               1,000,000    -               จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
เกษตร  พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร ฟ้าสอ่งสว่าง สายล้าน้้าเชิญ สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
สอ่งสว่าง  หมู่ที่ ๕  จากโรงสบูน้้าถึงบ้านนาง การเกษตร
สายล้าน้้าเชิญ  จากโรงสบูน้้า จารุณีระยะทาง ๑,๐๐๐  ม.

ถึงบ้านนางจารุณี
๑๒ โครงการขุดลอกบึง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกบึงหนองผือ -               -               200,000       200,000       จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

หนองผือ   หมู่ที่ ๖ ในการเกษตรอย่าง หมู่ที่  ๖ มีน้้าใช้อย่าง ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ

๑๓ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000       -               -               จ้านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
เกษตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้า และทรัพย์สนิในเวลา สอ่งสว่างสู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิต
สอ่งสว่าง  คุ้มโนนทอง กลางคืน คุ้มโนนทอง  หมู่ที่  ๖ และทรัพย์สนิ
หมู่ที่  ๖ มากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000       100,000       -               จ้านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
เกษตร  พร้อมติดต้ังไฟฟ้า และทรัพย์สนิในเวลา สู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิต
สอ่งสว่าง   บ้านสนามบิน กลางคืน ระยะทางประมาณ  ๔๐๐ ม. และทรัพย์สนิ
สายจากบ้านนายทะไกรเวียง มากขึ้น
ถึงบ้านนายหนูเกณฑ์หมู่ที่  ๗

๑๕ โครงการซอ่มแซมคลองน้้า เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ซอ่มแซมคลองน้้า -               200,000       200,000       -               จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
จากบ้านนางระเบียบ  ในการเกษตรอย่าง จากบ้านนางระเบียบ มีน้้าใช้อย่าง ในการเกษตร
ถึงแม่น้้าเชิญ   หมู่ที่  ๗ เพียงพอ ถึงแม่น้้าเชิญ  หมู่ที่  ๗ เพียงพอ อย่างเพียงพอ

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน -               200,000       200,000       -               ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร ถนนส้าหรับใช้คมนาคม จากบึงห้วยแย้  ถึง ครัวเรือนประชาชน ความสะดวก
จากบึงห้วยแย้  ถึง  ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย นานางสาวขนิษฐา ที่มีการคมนาคม รวดเร็ว  และ
นานางสาวขนิษฐา  หมู่ที่  ๘ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

ปลอดภัยมากขึ้น สญัจรไปมา
๑๗ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม .-  เพ่ือให้ประชาชนได้ จากไร่กาแฟรีสอร์ทถึง -               -               300,000       300,000       ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร มีถนนถาวรใช้ได้อย่าง สะพานฝายน้้าล้น จ้านวนครัวเรือน ความสะดวก
จากไร่กาแฟรีสอร์ท  ถึง สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร   ประชาชนที่มีการ รวดเร็วในการ
สะพานฝายน้้าล้น  หมู่ที่ ๙ คมนาคมสะดวก สญัจรไปมา

รวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ทุกหมู่บ้าน 500,000       500,000       500,000       500,000       ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนเพ่ือการเกษตร ถนนส้าหรับใช้คมนาคม ในต้าบลโนนสะอาด จ้านวนครัวเรือน ความสะดวก

 ขนสง่ได้อย่างสะดวก  ประชาชนที่มี รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย การคมนาคม ปลอดภัยใน

สะดวก รวดเร็ว การสญัจรไปมา
ปลอดภัยมากขึ้น

๑๙ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ทุกหมู่บ้าน 500,000       500,000       500,000       500,000       จ้านวนไฟฟ้าสอ่ง เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
เกษตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้า  ใช้ในการเกษตร ในต้าบลโนนสะอาด สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน
ในต้าบลโนนสะอาด การเกษตร

๒๐ โครงการเพ่ิมป้ายจราจรใน ๑.รักษาระเบียบการจราจร ติดต้ังป้ายบอกทาง  และ 100,000       100,000       100,000       100,000       จ้านวนป้ายบอก ๑.ประชาชนสญัจร กองช่าง
เขตชุมชน  ตามถนนสาย บนท้องถนน  ลดอุบัติเหตุ ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต ทางที่ชัดเจนและ ไปมาสะดวก
ขก ๒๑๐๕  แยกทางหลวง ๒.ช่วยให้การเดินทาง เทศบาลต้าบลโนนสะอาด ถูกต้อง รวดเร็ว  ปลอดภัย
หมายเลข ๑๒ บ้านเหมือดแอ่ ราบร่ืนสะดวก  ปลอดภัย ตามทางแยก  ทางโดยรอบ ๒.ประชาชนใน
ถึงบ้านแสนสขุ  ตลอดจน  และรวดเร็ว หมู่บ้าน  ในต้าบล พ้ืนที่มีวินัยการ
ป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขต ๓.สามารถบอกต้าแหน่ง โนนสะอาด  จราจรที่ดี
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด  ที่อยู่ได้อย่างชัดเจน ๓.ประชาชนที่

สญัจรไปมารู้เสน้
ทางอย่างดี

รวม ๒๐  โครงการ 4,100,000    5,092,000    5,600,000    3,700,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เพ่ือช่วยเหลือคนชรา ผู้สงูอายุ  คนพิการ  และ 7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    จ้านวนผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุ  คนพิการ  และส้านักปลัดเทศบาล
คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ/เอดสใ์ห้ ผู้ป่วยเอดส ์ ในต้าบล คนพิการ  และ ผู้ป่วยเอดส ์ ได้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โนนสะอาดที่ได้รับการ ผู้ป่วยเอดสท์ี่ รับเงินสงเคราะห์
ไม่สร้างความเดือดร้อน ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพ
ให้กับชุมชน

รวม ๑  โครงการ 7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการวันผู้สงูอายุของ ๑.เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รวม จัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุ 120,000       120,000       120,000       120,000       จ้านวนผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุได้ท้า กองการศึกษา
ทต.โนนสะอาด กลุ่มท้ากิจกรรมร่วมกัน ส้าหรับผู้สงูอายุที่มีอายุ ที่เข้าร่วม กิจกรรมร่วมกัน  

๒. เพ่ือแสดงความกตัญญู ต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป โครงการ ซึ่งกันและกัน
ต่อผู้สงูอายุ ท้าให้ผู้สงูอายุ

มีความสขุ
สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง

รวม ๑   โครงการ 120,000     120,000     120,000     120,000     

ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

             ๒.๒    แผนงานงบกลาง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

             ๒.๓    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการป้องกันและแก้ไข ๑.เพ่ือช่วยเหลือในด้าน ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละ 40,000         40,000         40,000         40,000         จ้านวนผู้ป่วย ๑.ประชาชนมี ส้านักปลัดเทศบาล
ปัญหาเอดสข์องศูนย์เฉลิม ค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อใน ผู้ติดเชื้อ  H.I.V  ในพ้ืนที่ เอดสท์ี่ได้รับการ ความรู้ความเข้าใจ
พระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ ด้านการรักษาพยาบาล อ้าเภอชุมแพ ช่วยเหลือและมี เกี่ยวกบัปัญหาเอดส์

ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติด ๒.เพ่ือช่วยเหลือด้าน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถ
เชื้อ H.I.V อ้าเภอชุมแพ ทุนในการประกอบอาชีพ ป้องกันตนเองได้
  จ.ขอนแก่น  ประจ้าปี ๓.เพ่ือเป็นทุนการศึกษา ๒.ผู้ป่วยโรคเอดส์
งบประมาณ  ๒๕๖๐ ส้าหรับบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ และครอบครัว

และผู้ติดเชื้อ H.I.V ไดรั้บการชว่ยเหลอื

๔.เพ่ือจัดท้าสื่อ  เอกสาร ๓.สถานการณ์ของ
ประชาสมัพันธ์  ฯลฯ  เพ่ือ โรคเอดสแ์ละ
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน ผู้ติดเชื้อ  H.I.V 
การป้องกันแก้ไข และวิธี  ในพ้ืนที่อ้าเภอ
ปฏบิัติตนส้าหรับผู้ติดเชื้อ ชุมแพลดลง
สมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลรอบข้าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

             ๒.๔    แผนงานสังคมสงเคราะห์



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรม ๑.เพ่ือให้การสงเคราะห์ นักเรียน  นักศึกษา 10,000         10,000         10,000         10,000         จ้านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้บริจาคโลหิต ส้านักปลัดเทศบาล
การบริจาคโลหิต   ดวงตา และอ้านวยความสะดวก ข้าราชการ  โครงการ ได้รับการบ้ารุง
และอวัยวะ แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต พนักงานสว่นท้องถิ่น ร่างกาย
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒.เพ่ือให้การสนับสนุน องค์กรเอกชน  และ ๒.ผู้บริจาคโลหิต
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอ เจ้าหน้าที่ได้รับการ

๓.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ ชุมแพ  และอ้าเภอใกล้เคียง ดูแลบ้ารุง
ก้าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน ขวัญและก้าลังใจ  
และผู้มาบริจาคโลหิต ๓.ช่วยเหลือผู้ที่

เจ็บป่วย ได้ทันที
๓ โครงการสนับสนุนภารกิจ ๑.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนผู้ประสบภัย 20,000         20,000         20,000         20,000         จ้านวนผู้ประสบ ๑.จังหวัดขอนแก่น ส้านักปลัดเทศบาล

ของเหล่ากาชาดจังหวัด ด้าเนินภารกิจของเหล่า ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ภัยผู้สงูอายุ และเหล่ากาชาด
ขอนแก่น กาชาดจังหวัดขอนแก่น และเด็กนักเรียนในพ้ืนที่  ผู้ด้อยโอกาสที่ จังหวัดขอนแก่น  
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒.เพ่ือประชาสมัพันธ์และ จังหวัดขอนแก่น ไดรั้บการสงเคราะห์ มีรายได้จากการ

เผยแพร่ผลงานของ จัดงานไว้ใชส้้าหรับ

เหล่ากาชาดจังหวัดและ ในการด้าเนิน
สภากาชาดไทยให้ กิจกรรมตาม
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ภารกิจของจังหวัด
๓.เพ่ือประสานความ ขอนแก่น  และ
ร่วมมือกาชาดในจังหวัด เหล่ากาชาด

รวม ๓  โครงการ 70,000         70,000         70,000         70,000         

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 

 
 



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 



แบบ  ผ.๐๑

 

 



แบบ  ผ.๐๑

 



แบบ  ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอกระจาย 200,000       -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง

ที่ศาลาเอนกประจ าหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ ข่าวหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชน สารกันอย่างทั่วถงึ
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ ที่ได้รับข้อมูลข่าว

สารกันอย่างทั่วถงึ
๒ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ลงหนิคลกุจากถนนด าถงึ -               200,000       -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากถนนด าถงึนานายสิน อย่างสะดวกและปลอดภัย นานายสิน  เจริญทรัพย์ ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวดเร็ว
เจริญทรัพย์  หมู่ที่ ๑ ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ถนน  คสล.  ยาว  ๗๐  เมตร -               200,000       -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ต่อจากถนน คสล.เดิม อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร ครัวเรือนประชาชน ความสะดวกรวดเร็ว
ถงึสะพานข้ามล าน้ าเชิญ  กว้าง  ๕ เมตร ที่มีการคมนาคม ในการสัญจรไปมา
หมู่ที่  ๑ สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๓.   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
             ๓.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               100,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ตามถนนสาย และทรัพย์สินในเวลากลางคืนถนนภายในหมู่บ้าน จาก ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
จากบ้านโนนสะอาด  ถงึ บ้านโนนสะอาดถงึ ทรัพย์สินมากขึ้น
มิตรภาพรีสอร์ท  หมู่ที่ ๑ มิตรภาพรีสอร์ท

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

สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๖ โครงการขยายไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               100,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๑ และทรัพย์สินในเวลากลางคืนถนนภายในหมู่บ้าน  จาก ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
จากบ้านนายจันทร์  มาวงษ์ บ้านนายจันทร์  มาวงษ์ ถงึ ทรัพย์สินมากขึ้น
ถงึบ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด บ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. -               2,000,000    -               -               ร้อยละหรือจ านวน น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
เสียภายในหมู่บ้าน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๑ ครัวเรือนประชาชน การระบายน้ าได้ดี
หมู่ที่  ๑ บ้านโนนสะอาด  ที่ได้รับความ

ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร สะดวกใน
การระบายน้ าเสีย

๘ โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000       -               -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สิน ทางสาธารณะภายใน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
  หมู่ที่ ๒ ในเวลากลางคืน หมู่บ้าน   หมู่ที่  ๒ ทรัพย์สินมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรม ก่อสร้างศาลาประชาคม 300,000       -               -               -               จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

ประชาคมหลงัใหม่  ต่างๆของประชาชนบ้าน (หลงัใหม่)  บริเวณด้านข้าง หรือจ านวนกิจกรรม ศาลาประชาคมไว้ใช้
หมู่ที่  ๒ เหมือดแอ่    หมู่ที่  ๒ ลานกีฬา  หน้าศูนย์พัฒนา ที่ใช้ประโยชน์ ประโยชน์ด้านต่างๆ

เด็กเลก็บ้านเหมือดแอ่ จากศาลาประชาคม
๑๐ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล.  -               -               -               2,200,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากนานางทมุ แพงไทยถึง อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนานางทุม แพงไทย ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
แก้วตารีสอร์ท ถงึแก้วตารีสอร์ท ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมู่ที่   ๒  ยาว  ๑ กม.กว้าง ๔ ม. สะดวกรวดเร็ว
หนา  ๐.๑๕  ม. เพ่ิมมากขึ้น

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

หนา  ๐.๑๕  ม. เพ่ิมมากขึ้น
๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลงหนิ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -               180,000       -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลกุ  (บุกเบิกทางเส้นใหม)่ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนาแม่อยู่ ถึง  พระลาน ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
จากนาแม่อยู่  ถึงพระลานหนิเกิง้ หนิเกิ้ง  ระยะทาง  ๒๒๐  ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ ม.กว้าง สะดวกรวดเร็ว

๓.๕๐ เมตร เพ่ิมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ และทรัพย์สินในเวลากลางคืนถนนภายในหมู่บ้าน ม.๓ ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
จากบ้านนายน้อย  กุดภูเขียว จากบา้นนายนอ้ย กุดภูเขียว ทรัพย์สินมากขึ้น
ถงึบ้านนายบุญหลาย ทองสม ถึงบา้นนายบญุหลาย ทองสม

 ๕ จุด
๑๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือสนับสนุนการเลน่กีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บา้น -               -               200,000       -               จ านวนประชาชน ประชาชนมีร่างกายที่ กองช่าง

หมู่บา้น บริเวณสนามฟุตบอล และการออกก าลงักายของคนบริเวณสนามฟุตบอล  หลงั ที่มาเลน่กีฬาหรือ แข็งแรง  และใช้เวลา

หลงัน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ในหมู่บ้าน น้ าประปาหมู่บ้าน   ม.3 ออกก าลงักาย ว่างใหเ้กิดประโยชน์

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลาดยาง -               -               -               7,500,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสน้ไทย PBS  จากต าบล อย่างสะดวกและปลอดภัย เส้นไทย PBS  จากต าบล ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
โนนสะอาดถึงต าบลชุมแพ โนนสะอาดถงึต าบลชุมแพ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมู่ที่  ๓ ยาว  ๓  กม. กว้าง  ๕  เมตร สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๑๖ โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอกระจาย -               -               200,000       -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับข่าวสารกองช่าง
ที่ศาลาเอนกประจ าหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ ข่าวหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชน กันอย่างทั่วถงึ
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๓ ที่ได้รับข้อมูล

ข่าวสารกัน

อย่างทั่วถงึ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

จากบ้านนางดาว  รถหามแห และทรัพย์สินในเวลากลางคืนจากบ้านนางดาว  ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทางเชื่อมระหว่างทางเข้า รถหามแห ทางเชื่อม ทรัพย์สินมากขึ้น
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๓ ระหว่างทางเข้าบา้นหนองบวั 

ถงึปากทางเข้าเขื่อน  หมู่ที่ ๓ ถึงปากทาง

 ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
๑๘ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน (คสล.) 4,000,000    -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๑๙ โครงการซอ่มแซมสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ซ่อมแซมสะพานไม้ -               3,000,000    -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ

และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน คสล. 320,000       -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากปากทางเข้าวัดโนนส าราญ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากปากทางเข้าวัดถงึ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ถงึตัวศาลาวัด ตัวศาลาวัด  หมู่ที่  ๔ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๔ ระยะทางยาว ๑๒๒  ม. สะดวกรวดเร็ว

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

คสล.ภายในหมู่บ้าน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๔ ครัวเรือนประชาชน การระบายน้ าได้ดี

หมู่ที่  ๔ ที่ได้รับ

ความสะดวก

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

กุดยายใต้  กุดตาผาน อย่างเพียงพอ กุดยายใต้  กุดตาผาน มีน้ าใช้อย่าง อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔ เพียงพอ

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนลงหนิ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -               -               800,000       -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คลกุ หมู่ที่  ๔  จากสะพาน อย่างสะดวกและปลอดภัย จากสะพานข้ามน้ าเชิญ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ข้ามน้ าเชิญถงึทางเข้าบ้าน ถงึทางเข้าบ้านโนนสะอาด ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
โนนสะอาด   หมู่ที่  ๑ ระยะทางยาว  ๒  กม. สะดวกรวดเร็วขึ้น

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

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

เพ่ิมมากขึ้น
๒๕ โครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังกลอ้งวงจรปิด -               -               -               100,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ และทรัพย์สินในเวลากลางคืนจ านวน  ๖  จุด  ในหมู่บ้าน อาชญากรรมในพ้ืนที่ปลอดภัยในชีวิตและ

กลางวัน  ป้องกันการเกิด บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ ลดลงและสามาถตามทรัพย์สินมากขึ้น
อาชญากรรมในพ้ืนที่ จับผู้กระท าผิดมา

ลงโทษได้ทันเวลา
๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. -               -               400,000       -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

รอบกุดยายใต้ อย่างสะดวกและปลอดภัย รอบๆกุดยายใต้ ประชาชนที่มาพัก สะดวกและใช้เป็น
บา้นโนนลาน  หมู่ที่  ๔ และเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ ผ่อนหย่อนใจรอบๆ สถานที่พักผ่อนได้

หย่อนใจของประชาชน บริเวณกุดยายใต้
ต าบล

๒๗ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000       -               -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ศาลาเอนกประสงค์และ และทรัพย์สินในเวลากลางคืนบริเวณศาลาเอนกประสงค์ ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ และรอบหมู่บ้าน ทรัพย์สินมากขึ้น

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. 410,000       -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซอยหนองบงถึง ไร่จิตรกวี อย่างสะดวกและปลอดภัย สายซอยหนองบงถงึไร่ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที่  ๕ จิตรกวี  ยาว  ๑๖๔ ม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กว้าง ๔ ม.  หนา  ๐.๑๕  ม. สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

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

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร สะดวกรวดเร็ว
กว้าง  ๖ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. เพ่ิมมากขึ้น

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนน  คสล. -               -               -               1,700,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยหนองบวั อย่างสะดวกและปลอดภัย ซอยหนองบัว ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

จากบ้านนายค าภา  เกตุเวียง จากบ้านนายค าภา  เกตุเวียง ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
ถงึสะพานล าน้ าเชิญ ถงึสะพานล าน้ าเชิญ สะดวกรวดเร็ว
บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ยาว ๘๐๐ ม.กว้าง ๔ ม. เพ่ิมมากขึ้น

๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. -               -               400,000       -               ร้อยละหรือจ านวน น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
คสล.ซอยหนองบง อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซอยหนองบง  จากถนน ครัวเรือนประชาชน การระบายน้ าได้ดี
จากถนนชุมแพ-เพชรบูรณ์ ชุมแพ-เพชรบูรณ์  ถงึ ที่ได้รับ

ถงีบ้านนายสุนีย์  เพียโคตร บ้านนายสุนีย์  เพียโคตร ความสะดวกใน
บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ยาว ๒๐๐ ม.พร้อมฝาปิด การระบายน้ าเสีย

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนลงหนิ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -               -               100,000       -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คลกุ จากปากซอยถนนชุมแพ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากปากซอยถนนชุมแพ - ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

 - หลม่สัก  ถงึนานายปาน หลม่สักถงึนานายปาน ที่มีการคมนาคม สญัจรไปมา

ช่างแก้ว บ้านแสนสุข หมู่  ๕ ช่างแก้ว ยาว ๒๐๐ เมตร สะดวกรวดเร็วขึ้น

กว้าง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๐ ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๓ โครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังกลอ้งวงจรปิด -               -               -               100,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณศูนย์สาธารณสุข และทรัพย์สินในเวลากลางคืนบริเวณศูนย์สาธารณสุข อาชญากรรมในพ้ืนที่ ปลอดภัยในชีวิตและ
ศูนย์ศาลาประชาคม  กลางวัน  ป้องกันการเกิด ศูนย์ศาลาประชาคม ลดลงและสามาถตาม ทรัพย์สินมากขึ้น
บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ อาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบล บ้านแสนสุข  หมู่ที่ ๕ จับผู้กระท าผิดมา

ลงโทษได้ทนัเวลา

๓๔ โครงการจัดซื้อเต็นท,์เก้าอ้ี,โต๊ะ เพ่ือใหป้ระชาชนมีเต็นท์ จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ  และเก้าอ้ี 100,000       -               -               -               จ านวนโต๊ะที่เพียง ประชาชนมี เก้าอ้ี,โต๊ะ กองช่าง
หมู่ที่  ๖ โต๊ะ เก้าอ้ี  ไว้ใช้ในการ ส าหรับ  หมู่ที่  ๖ พอต่อการใช้งาน ไว้ใช้จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม ต่างๆ
๓๕ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ซ่อมแซมถนน  คสล. 600,000       -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านนายหนูเกณฑ์ อย่างสะดวกและปลอดภัย สายบ้านนายหนูเกณฑ์ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที่  ๖ ยาว  ๒๕๐  ม.  กว้าง  ๔  ม. ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หนา  ๐.๑๕  ม. สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ้น

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

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

เพ่ิมมากขึ้น
๓๗ โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอกระจาย -               -               120,000       -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ ข่าวหมู่บ้านครบชุด ครัวเรือนประชาชน ข่าวสารกัน
บ้านสมบูรณ์สุข  หมู่ที่  ๖ ที่ได้รับข้อมูลข่าว อย่างทั่วถงึ

สารกันอย่างทั่วถึง

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๘ โครงการซื้อโต๊ะยาวขาพับ เพ่ือใหป้ระชาชนมีโต๊ะ ขนาด ๖๐ ซม -               -               100,000       -               จ านวนโต๊ะที่เพียง ประชาชนมีโต๊ะ กองช่าง

๑๐ ตัว   หมู่ที่ ๗ ขาวยาว ไว้ใช้ประโยชน์ . ยาว ๒๒๐ ซม. พอต่อการใช้งาน ขายาวไว้ใช้ประโยชน์

๓๙ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -               100,000       -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ และทรัพย์สินในเวลากลางคืนทางสาธารณะภายใน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ

หมู่บ้าน   หมู่ที่  ๗ ทรัพย์สินมากขึ้น
๔๐ โครงการเปลีย่นระบบ เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ วางระบบเมนท์ประปา 400,000       -               - - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

เมนท์ประปารอบหมู่บ้าน เพียงพอมีคุณภาพ รอบหมู่บ้านใหม่  น้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๗

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

ระยะทาง  ๘๘ ม. สะดวกรวดเร็ว

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

ถนนภายในหมู่บ้าน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ถนนภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน การระบายน้ าได้ดี
(เส้นกลางบ้าน) (เส้นกลางบ้าน) ที่ได้รับ

บ้านสนามบิน  หมู่ที่  ๗ บ้านสนามบิน  หมู่ที่ ๗ ความสะดวกใน
ยาว ๓๐๐ ม.พร้อมฝาปิด การระบายน้ าเสีย

๔๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               200,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินในเวลากลางคืนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ
บ้านสนามบิน  หมู่ที่  ๗ จ านวน  ๕  จุด ทรัพย์สินมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน  คสล. 5,000,000    5,000,000    -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ล าน้ าเชิญ (คสล)  เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๗ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
บ้านสนามบิน  หมู่ที่ ๗ และปลอดภัย ยาว  ๓๐๐  เมตรร ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยใน

สะดวกรวดเร็ว การเดินทาง
เพ่ิมมากขึ้น

๔๕ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000       200,000       -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินในเวลากลางคืนภายในหมู่บ้าน ส่องสว่างที่ติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิตและ

หมู่ที่  ๘ ทรัพย์สินมากขึ้น

๔๖ โครงการประปาหมู่บ้าน เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา -               -               200,000       200,000       จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
หมู่ที่  ๘ เพียงพอมีคุณภาพ หมู่บ้าน บ่อบาดาล ๒๐๐ ม. มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

ท่อเมนท์เชื่อม ๒ นิ้ว
๔๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย -               500,000       -               -               ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

เสียพร้อมฝาปิด  อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ และปลอดภัย ยาว ๒๕๐ ม. กว้าง ๔๐ ซม. ที่ได้รับ และรวดเร็ว

ความสะดวก
ในการระบายน้ าเสีย

๔๘ โครงการวางระบบทอ่ประปา เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ วางระบบท่อประปา -               200,000       200,000       -               จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
(ท่อเมน) ภายในหมู่บ้าน เพียงพอมีคุณภาพ หมู่บ้าน (ท่อเมน) ภายใน มีน้ าใช้อย่าง อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๘ หมู่บ้าน   เพียงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๙ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ลงหนิคลกุ -               -               -               200,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากนานายจรุง  ใจวิเชษฐ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนานายจรุง  ใจวิเชษฐ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ถงึนานายผ้าย  ตาทอง ถงึนานายผ้าย  ตาทอง ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่ที่  ๘ หมู่ที่  ๘ สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมขึ้น

๕๐ โครงการจัดซื้อเต็นท์  เพ่ือใหป้ระชาชนมีเต็นท์ จัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ(กลม) 100,000       100,000       -               -               จ านวนที่เพียงพอ ประชาชนมีเต็นท์โต๊ะ กองช่าง
โต๊ะ(กลม)  เก้าอ้ี  หมู่ที่  ๙ โต๊ะ  เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ เก้าอ้ี  ส าหรับ  หมูที่ ๙ ต่อการใช้งาน เก้าอ้ีไว้ใช้ประโยชน์

๕๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย -               350,000       -               -               ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
เสียรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙ อย่างสะดวกและรวดเร็ว รอบหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ที่ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสีย

๕๒ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -               -               -               500,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ อย่างสะดวกและปลอดภัย ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
กับ  หมู่ที่  ๑) กับหมู่ที่  ๑ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
บ้านมิตรภาพ  หมู่ที่  ๙ ยาว ๑ กม.  กว้าง ๔  ม. สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมขึ้น

๕๓ โครงการถนนลงหนิคลกุ เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลงหนิคลกุ -               -               -               300,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ อย่างสะดวกและปลอดภัย ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

กับ  หมู่ที่   ๒) กับหมู่ที่  ๒ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
บ้านมิตรภาพ  หมู่ที่  ๙ ยาว ๕๐๐ ม.  กว้าง ๔  ม. สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมขึ้น

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ ลาดยางที่ช ารุด   เส้นจาก ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
เสน้จากแยกทางหลวงหมายเลข อย่างสะดวกและปลอดภัย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
๑๒ บา้นเหมือดแอ่-บา้นแสนสขุ บ้านเหมือดแอ่-บ้านแสนสุข สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร เพ่ิมมากขึ้น
๕๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ถนนคอนกรีต   ทุกหมู่บ้าน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ส าหรับใช้การคมนาคม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

และภายในต าบลโนนสะอาด  อย่างถาวรและได้รับความ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
หมู่  ๑-๙ สะดวกและปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น
๕๖ โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับ -               -               200,000       -               จ านวนผู้พิการที่มี ผู้พิการได้รับความ กองช่าง

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

อย่างทั่วถงึ

๕๗ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ก่อสร้างที่จอดรถส าหรับ -               200,000       -               -               สถานที่จอดรถ ผู้พิการสามารถ กองช่าง
ส าหรับคนพิการ  และผู้มา กับผู้พิการได้เข้าถงึบริการ คนพิการ  และประชาชนผู้มา ส าหรับคนพิการ ช่วยเหลอืตนเองได้
ติดต่อราชการ ของเทศบาลได้อย่างทั่วถงึ รับบริการที่  ได้มาตรฐาน
ที่ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ๑.เพ่ือใหก้ารระบายน้ าได้ ทุกหมู่บ้าน -               -               500,000       500,000       ร้อยละหรือจ านวน การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

เสยี ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ ๑-๙ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในเขตต าบลโนนสะอาด ครัวเรือนประชาชน อย่างสะดวกและ
๒.เพ่ือป้องกันปัญหา ที่ได้รับ รวดเร็ว
น้ าท่วมขัง ความสะดวก

ในการระบายน้ าเสีย
๕๙ โครงการก่อสร้างทางลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ก่อสร้างทางลาดส าหรับ 50,000         50,000         -               -               จ านวนผู้พิการที่ ผู้พิการได้รับความ กองช่าง

ส าหรับคนพิการ กับผู้พิการที่ไม่สามารถ คนพิการ ณ ส านักงาน ได้รับความสะดวก สะดวกและสามารถ

ของ  ทต.โนนสะอาด ช่วยเหลอืตนเองได้ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ช่วยเหลอืตนเองได้
๖๐ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับ จัดซื้อและติดต้ังหอ 100,000       100,000       100,000       100,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ข่าวสารกันอย่างทั่วถงึ กระจายข่าวทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน ข่าวสารกันอย่าง
เคร่ืองขยายเสียง ครบชุด ที่ได้รับ ทั่วถงึ
ติดล าโพง VCD ข้อมูลข่าวสาร

กันอย่างทั่วถงึ

๖๑ โครงการขุดลอกบึงหนองผือ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกหนองผือ 2,000,000    2,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
 การเกษตรและป้องกัน  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง

น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖๒ โครงการขุดลอกบึงหว้ยแย้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหว้ยแย้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๖๓ โครงการขุดลอกบึงศาลา ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงศาลา 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๖๔ โครงการขุดลอก ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหนองแหวน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บึงหนองแหวน การเกษตรและปอ้งกันน้ าทว่ม  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตร
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๖๕ โครงการขุดลอกบึง ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึง สระน้ า 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง

สระหนองน้ าสาธารณะ การเกษตรและป้องกัน หนองน้ าสาธารณะ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ ในการเกษตรอย่าง

จ านวน ๙ หมู่บ้าน น้ าท่วม ในเขตต าบลโนนสะอาด การเกษตร เพียงพอ
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖๖ โครงการก าจัดวัชพืชใน ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ก าจัดวัชพืชในเขตต าบล 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง

หว้ย,หนอง,คลอง,บึง การเกษตร มีน้ าใช้เพียงพอต่อ ในการเกษตรเพียงพอ
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๖๗ โครงการขุดลอกล าหว้ยต้อน ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกล าหว้ยต้อนจาก 3,000,000    4,000,000    5,000,000    6,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากจุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ การเกษตรและป้องกนัน้ าท่วม จุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
สู่ล าน้ าเชิญ   หมู่ที่  ๒ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว สู่ล าน้ าเชิญ หมู่ที่  ๒ และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านเหมือดแอ่ ยาว ๑ กม. แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๖๘ โครงการขุดลอกกุดยายใต้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกกุดยายใต้ -               -               400,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ การเกษตรและป้องกัน บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ   ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๖๙ โครงการขุดลอกเชิญหลง ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกเชิญหลง -               -               200,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากนานายสุนีย์  เพียโคตร การเกษตรและป้องกัน จากนานายสุนีย์  เพียโคตร มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
ถงึนานายว่าน  สอนคราม น้ าท่วม ถงึนานายว่าน  สอนคราม การเกษตร เพียงพอ

บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว ยาว  ๘๐๐ เมตร และอนรัุกษ์ธรรมชาติ  

รวม ๖๙    โครงการ 29,980,000 30,630,000 26,360,000 35,200,000

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ เพ่ือช่วยเหลอืประชาชน ช่วยเหลอืและบรรเทา 3,000,000    3,000,000    4,000,000    4,000,000    จ านวนประชาชนที่ ประชาชนที่ประสบ ส านักปลดัเทศบาล

ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ที่ประสบปัญหาภัย ความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลือ ภัยพิบัติได้รับการ
และสาธารณภัย ธรรมชาติต่างๆ ภัยแลง้ ของประชาชนประสบภัย ด้านสาธารณภัย ช่วยเหลอืได้ทัน

วาตภัย อัคคีภัย หรือความ หรือสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลอื เหตุการณ์
เดือดร้อนในด้านอ่ืนๆ ในต าบลโนนสะอาด ได้ทันกับเหตุการณ์
ที่เป็นสาธารณภัย ได้ทัน

กับความต้องการเบื้องต้น
รวม ๑  โครงการ 3,000,000    3,000,000    4,000,000    4,000,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน ๑. เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. 150,000       150,000       150,000       150,000       อปพร.มีความรู้ ๑.มี อปพร.ที่มีความรู้ ส านักปลดัเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัย ความสามารถในการรับมือ ในต าบลโนนสะอาด ความช านาญ  และ ความสามารถ
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับเหตุฉุกเฉินในชุมชน ปีละ  ๑ คร้ัง ความพร้อม ๒.อปพร.มีความพร้อม

๒.เพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๐ ในการเผชิญเหตุต่างๆ
ในการป้องกันภัยมากขึ้น  ๓.อปพร.มีศักยภาพ
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ เพ่ิมขึ้น  มีความรู้

อปพร. ใหเ้กิดความรู้  ความช านาญมากขึ้น
ความช านาญ  สามัคคี

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ

             ๓.๒    แผนงานงบกลาง

             ๓.๓    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการอบรมทบทวน ๑. เพ่ือสร้างและพัฒนาทีม จัดฝึกอบรมทบทวน 50,000         50,000         50,000         50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.มีทีมกู้ชีพที่มีประ ส านักปลดัเทศบาล

หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ชีพในต าบลโนนสะอาด หนึ่งต าบล  หนึ่งทีมกู้ชีพ อบรม   สิทธิภาพ
(OTOS) ๒.เพ่ือเตรียมความพร้อม ของเทศบาลต าบล ๒.ทีมกู้ชีพมีความ

ในการปฏิบัติงานด้าน โนนสะอาด พร้อมในการปฏิบัติ
กู้ชีพกู้ภัย งานและเผชิญเหตุ
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ  ๓.เจ้าหน้าที่มีความ
ทีมกู้ชีพต าบลโนนสะอาด  สามารถ และมี

ใหม้ีความรู้  ความช านาญ ศักยภาพ  มีความรู้
ความช านาญในการ

  ปฏิบัติงาน
๓ โครงการฝึกซ้อมแผน ๑. เพ่ือซอ้มแผนการปอ้งกัน จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน 50,000         50,000         50,000         50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลดัเทศบาล

การป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนการป้องกันและ โครงการ อบรมมีความรู้ 
สาธารณภัย ๒.เพ่ือเตรียมความพร้อมใน บรรเทาสาธารณภัย  ความเข้าใจในการ

การปฏิบัติงาน เผชิญเหตุในชุมชน
ด้านการป้องกัน ๒.ผู้เข้ารับ
และบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรม
๓.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ สามารถน าความรู้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้น าไปปฏิบัติ
ด้านงานป้องกันและ และแก้ไขเหตุการณ์

บรรเทาสาธารณภัย เมื่อประสบภัย
ใหม้ีความรู้  ความช านาญ ได้อย่างปลอดภัย  

๓.มีทีมกู้ชีพที่ดี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการฝึกอบรม ๑. เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ ๑. อปพร. ได้รับคัดเลอืก 30,000         30,000         30,000         30,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลดัเทศบาล

การดับเพลงิเบื้องต้น ความสามารถในการรับมือ ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาล โครงการที่ได้รับ อบรมมีความรู้ 
กับเหตุเพลงิไหม้ใน ต าบลโนนสะอาด คัดเลอืกเข้ารับการ  ความเข้าใจใน
เบื้องต้น ผู้รับมอบหมาย  ฯลฯ อบรมครบตาม การเผชิญเหตุ
๒.เพ่ือเตรียมความพร้อม หลกัสูตรพร้อม ในทันที สามารถ
ในการป้องกันอัคคีภัย ปฏิบัติงานได้ ป้องกันและระงับ
มากขึ้น  อัคคีภัยชั้นต้นได้

๒.ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม
น าไปปฏิบัติและ

แก้ไขเหตุการณ์
เมื่อประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ

รวม ๔   โครงการ 280,000       280,000       280,000       280,000       

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑.เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         ประสิทธิภาพการ ๑.ป้องกันและแก้ไข ส านักปลดัเทศบาล

แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โครงการป้องกันและแก้ไข บริหารงานของ ปัญหายาเสพติดใน
จังหวัดขอนแก่น ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิ ปัญหายาเสพติดของจังหวัด โครงการ พ้ืนที่จังหวัด
ประจ าปี  ๒๕๖๐ ภาพและบรรลผุลส าเร็จ ขอนแก่น  ขอนแก่นได้อย่าง

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ครอบคลมุทุกพ้ืนที่ ทุกกลุม่ เป็นรูปธรรม
๒.ลดความรุนแรงของ เป้าหมาย ประกอบด้วย ๒.ลดความรุนแรง

ปัญหาใหไ้ด้อย่างเหน็ผล ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยา ของปัญหา  และการ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม กลุม่เสี่ยง  ตลอดจนนกัเรียน แพร่ระบาดของ
๓.เพ่ิมประสิทธิภาพใน นักศึกษา  และประชาชน ยาเสพติดได้ตาม
การด าเนินงานป้องกันและ ทั่วไปทั้งจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายที่ก าหนดไว้
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน ๓.ศอ.ปส.จ.ขก.
จังหวัดขอนแก่น  สามารถ สนับสนุน

การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
หนว่ยงานที่เกีย่วข้องใน

พ้ืนที่จังหวัดได้
อย่างแท้จริง

             ๓.๔    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑เพ่ือป้องกันปราบปราม ๑.ผู้ค้า/ผู้จ าหน่ายยาเสพติด 40,000         40,000         40,000         40,000         ประชาชนมากกว่า ๑.ยาเสพติดลดลง ส านักปลดัเทศบาล

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดอย่างย่ังยืน ที่หลงเหลอือยู่  ได้รับการ ร้อยละ  ๙๐  มีความ และหมดไป
อ าเภอชุมแพ ประจ าปี มีระบบเฝ้าระวังยาเสพติด ลงโทษตามกฎหมายอย่าง พึงพอใจ  เกิดความ ๒.มีระบบการจัดการ
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีประสิทธิภาพ เด็ดขาด  เชื่อมั่นตระหนักใน กับปัญหายาเสพติด

๒.เพ่ือสร้างเกาะคุ้มกัน ๒.ผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและ ที่ดีและเป็นรูปธรรม
การแพร่ระบาดของ ผู้ติดซ้ าและติดรายใหม่ เข้าสู่ เข้าร่วมในการต่อสู้ ๓.ผู้ค้า/ผู้ผลติ/ผู้น าเข้า
ยาเสพติดในครอบครัว กระบวนการบ าบัดรักษา  กับปัญหายาเสพติด ถกูขยายผล ด าเนินคดี

โรงเรียน  หมู่บ้าน ชุมชน ใหค้รบถว้นและสามารถ ของจังหวัด อย่างถกูต้องและ
และสังคมได้เป็นอย่างดี ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ เหมาะสมตามขั้นตอน
๓.เพ่ือช่วยค้นหาผู้เสพ ๓.ผู้น า/แกนน า/ผู้ประสาน ๔.ลดการแพร่ระบาด
ผู้ค้า  มาเข้ารับการบ าบัด พลังแผ่นดิน  มีความเข้มแข็ง ของยาเสพติดใน
ตามกระบวนการได้อย่าง และย่ังยืนในการเอาชนะ สังคมอย่างแท้จริง
เหมาะสมและกลบัเข้าสู่ ยาเสพติด

สังคมได้อย่างเป็นสุข ๔.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ
๔.ส่งเสริมกิจกรรมเชิง เข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ

สร้างสรรค์ต่างๆ  ที่ สามารถรักษาสถานภาพ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ใหป้ัญหายาเสพติด
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไป กลบัมารุนแรง
อย่างมีประสทิธิภาพ  เกิด

ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
รวม ๒  โครงการ 70,000.00    70,000.00    70,000.00    70,000.00    

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

 



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพแต่ กลุ่มอาชีพประจ าหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับ สมาชิกในกลุ่มมี ส านักปลัด
หมู่บ้านในเขตต าบลโนนสะอาด ละหมู่บ้าน  ได้รับการ ในเขตต าบลโนนสะอาด การอบรม รายได้เพ่ิมมากขึ้น ทต.โนนสะอาด

คัดเลือกจากประชาคม สามารถประกอบ
หมู่บ้าน อาชีพเสริมได้

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

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

รายได้ที่เพ่ิมขึ้น หมู่ที่  ๗
รวม ๓    โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๗  การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๔.   ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทนุ
             ๔.๑    แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสง่เสริมการปลูกแตงไทย เพ่ือพัฒนาและสง่เสริม จัดฝึกอบรมและพัฒนา 40,000      40,000      40,000      40,000      จ านวนผู้เข้ารับ ครัวเรือนมีรายได้ ส านักปลัด
กลุ่มปลูกแตงไทย  ให้ การปลูกแตงไทย การอบรม เพ่ิมมากขึ้น ทต.โนนสะอาด
เข้มแข็งและสร้างมูลค่าเ สามารถประกอบ
พ่ิมผลผลิต อาชีพและสร้าง

รายได้เสริมได้
๒ โครงการอบรมการสร้างบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 100,000    100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้ารับ เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด

อนุบาลปลา ที่ถูกต้องในการเพาะพันธุ์ การอบรม ในการเพาะพันธุ์ ทต.โนนสะอาด
ปลาและมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถประกอบ ปลาและมีรายได้

อาชีพและสร้าง เพ่ิมขึ้น
รายได้เสริมได้

๓ โครงการสง่เสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม 40,000      40,000      40,000      40,000      จ านวนผู้เข้ารับ ประชาชนและ ส านักปลัด
และเกษตรกรมีรายได้ การเลี้ยงเป็ดเทศ ส าหรับ การอบรม เกษตรกรมี ทต.โนนสะอาด
เพ่ิมขึ้น ประชาชนต าบลโนนสะอาด สามารถประกอบ รายได้เพ่ิมขึ้น

อาชีพและสร้าง
รายได้เสริมได้

๔ โครงการสง่เสริม เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรม 30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนและ ส านักปลัด
การเพ่ิมผลผลิตข้าว และเกษตรกรมีรายได้ การเพ่ิมผลผลิตข้าว โครงการ เกษตรกร ทต.โนนสะอาด

เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น
๕ โครงการอบรมสง่เสริมการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีรายได้ ส านักปลัด

พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู เพ่ิมขึ้นและได้บริโภคผัก โครงการ เพ่ิมขึ้นและได้ ทต.โนนสะอาด
ปลอดสารพิษ บริโภคผักปลอด

สารพิษ

             ๔.๒    แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๑เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการอบรมการซอ่ม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ จัดฝึกอบรมการซอ่ม 50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด
เคร่ืองจักรกลการเกษตร บ ารุงรักษาซอ่มแซม เคร่ืองจักรกลการเกษตร โครงการ ด้านการซอ่มบ ารุง ทต.โนนสะอาด

เคร่ืองมือทางการเกษตร  ให้กับเกษตรกร เคร่ืองมือทางการ
เองได้ ต าบลโนนสะอาด เกษตร

๗ โครงการอบรมให้ความรู้การ ๑.เพ่ือให้มีความรู้ความ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 300,000    300,000    300,000    300,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
ด าเนินงานตามแนวทาง เข้าใจในแนวทางการ โครงการ เกี่ยวกับเศรษฐญกิจ ทต.โนนสะอาด
พระราชด าริเศรษฐกืจพอเพียง ด าเนินการวิถีชีวิตแบบ พอเพียงมากขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ให้กับประชาชนในการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริ
๓.เพ่ือสร้างและสง่เสริม
อาชีพให้กับประชาชน

๘ โครงการสง่เสริมการผลิตและ เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมให้ 20,000      20,000      -            -            ร้อยละของพืช ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
การใช้เชื้อภาโตรโคเดอร์ม่า รู้จักกับเชื้อภาโตร กับประชาชนในการผลิต ที่ไม่มีการติดเชื้อ และสามารถป้องกนั ทต.โนนสะอาด
เพ่ือป้องกันก าจัดโรคพืช โคเดอร์ม่าว่าจะป้องกัน และใช้เชื้อภาโตรโคเดอร์ม่า และการอบรม ก าจัดโรคพืชได้

และดูแลอย่างไร
รวม ๘   โครงการ 610,000    610,000    590,000    590,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๑

 

 



แบบ ผ.๐๑

 

 
 



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ อนุรักษ์พัฒนาและ  ๑. เพ่ือสนองนโยบายของ  -ปลูกต้นราชพฤษ์หรือ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้มี ป่าไม้มีจ านวนเพ่ิม ส านักปลัดเทศบาล
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นไม้อ่ืนๆ สว่นร่วมใน ขึ้นและป่าเสื่อม
และสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น  -ขยายเขตพ้ืนที่ป่าชุมชุม การอนุรักษ์ โทรมได้รับการดูแล

๒.ปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม เพ่ิมขึ้น ทรัพยากร
ให้เป็นป่าชุมชนอย่างย่ังยืน ธรรมชาติ

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ส านักปลัดเทศบาล
สวยงามน่าอยู่ โดยรอบส านักงานเทศบาล ที่ดีขึ้น ที่ดีสะอาดและน่าอยู่

๓ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๑.เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ ปลูกป่า ๒ ข้างทางในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ ชุมชนน่าอยู่ และ ส านักปลัดเทศบาล
๒.เพ่ือเพ่ิมปริมาณป่าไม้ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่เพ่ิมขึ้น ป่าไม้ได้รับการดูแล

รวม ๓   โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๓    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๔  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
      ๕.  ยทุธศาสตร์ที ่๕  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ๕.๑    แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ  ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะ  - การศึกษาดูงานด้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง ส านักปลัดเทศบาล
อย่างย่ังยืน ภายในชุมชน การก าจัดขยะ ที่มีการก าจัด  และมีการจัดการ

 ๒.เพ่ือให้ได้มีการเรียนรู้  -การก่อสร้างเตาเผาขยะ ขยะอย่างเป็นระบบ 
การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง แบบมาตรฐาน ๑ แห่ง

๒ โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ เพ่ือจัดหาหรือเช่าสถานที่ จัดหาหรือเช่าสถานที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะ  -สามารถน าของไป ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับเป็นที่ทิ้งขยะ ส าหรับน าขยะไปทิ้ง ที่มีการก าจัด ทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะได้

๓ โครงการลดขยะ จากแหล่ง ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะลง จัดโครงการลดขยะจาก 30,000         30,000         30,000         30,000         ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง  ส านักปลัดเทศบาล
ก าเนิดและการน าขยะกลับมา ๒.เพ่ือน าขยะกลับมา แหล่งก าเนิดและกิจกรรม ในชมุชนลดลง และสามารถน ากลับ
ใช้ใหม่ ใช้ใหม่ น าขยะกลับมาใช้ใหม่ มาใช้ใหม่ได้อีก

รวม ๓    โครงการ 3,530,000    3,530,000    3,530,000    3,530,000    

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

             ๕.๒    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก จ่ายเป็นค่าการด าเนินคดี เช่น 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนที่  ปัญหาการบุกรุก บริหารงานทั่วไป
การบุกรุกที่สาธารณะ ที่สาธารณะ  ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าปรับ สาธารณะ ที่สาธารณะได้รับ

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

๒ โครงการส ารวจรังวัด เพ่ือด าเนินการส ารวจรังวัด ส ารวจและรังวัดที่สาธารณ- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่ ส ารวจและรังวัดที่ บริหารงานทั่วไป
ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ภายในต าบล ที่ได้รับการ สาธารณประโยชน์
ภายในเขตต าบล ภายในเขตต าบลกรณีที่มี รังวัด ภายในต าบล

ข้อพิพาทหรือโต้แย้งเกี่ยว
กับที่สาธารณประโยชน์

รวม ๒     โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

             ๕.๓    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑



แบบ  ผ.๐๑

 



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยต้อน 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น กองช่าง
บึงห้วยต้อน บึงห้วยต้อนให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  

๒ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงหนองแหวน 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      จ านวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น กองช่าง
บึงหนองแหวน บึงหนองแหวนให้สวยงาม  การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

 สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยแย้ 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      เ บึงห้วยแย้เป็น กองช่าง
บึงห้วยแย้ให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว
สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๔ โครงการก าจัดวัชพืช ๑.เพ่ือก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ ก าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าที่สะอาด วัชพืชในบึงน้อยลง กองช่าง
๒.ปรับสมดลุระบบนิเวศน์ ภายในต าบลโนนสะอาด ปราศจากวัชพืช และปรับสมดุล
๓.พัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์

รวม ๔   โครงการ 60,200,000 60,200,000 60,200,000 60,200,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภูุมิภาคลุ่มน้้าโขง
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่๗ การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๖.   ยทุธศาสตร์ที ่  ๖  การ พัฒนาการทอ่งเทีย่ว
             ๖.๑   แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๑

 

 



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนและ จัดโครงการประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน ชุมชนได้รับผล ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ โครงการในแผน ประโยชน์ร่วมกัน

สว่นร่วมในการพัฒนา ประชาคมระดับต าบล พัฒนาที่บรรจุใน อย่างทั่วถึงและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประ ก่อให้เกิดความ

เทศบาลต าบลโนนสะอาด มาณประจ าปี ร่วมมือที่ดีในสงัคม
และชุมชน

๒ โครงการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและ จัดท าแผนชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน มีแผนชุมชนที่ดี ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรเข้ามีบทบาทและ ระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและ โครงการในแผน  และสามารถน าไป

สว่นร่วมในการพัฒนา น าแผนชุมชนไปบูรณาการ ชุมชนที่ถูกบรรจุ ใช้เป็นแนวทางใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ใช้กับแผนพัฒนาต าบล ในแผนพัฒนา การจัดท าแผน

พัฒนาต าบลต่อไป
๓ โครงการอบรมให้ความรู้ ๑.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและ จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้น าชุมชนและ ส านักปลัดเทศบาล

แก่ประชาชนและผู้น าชุมชน ประชาชนมีความรู้ความ และเพ่ิมประสทิธิภาพ ผู้เข้าร่วม ประชาชนในพ้ืนที่
ในการพัฒนาท้องถิ่น เข้าใจในการพัฒนาต าบล ให้กับผู้น าชุมชน โครงการ มีความรู้ความเข้า

๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในเขตต าบลโนนสะอาด ใจในการพัฒนา
ของผู้น า ท้องถิ่น

 

โครงการที่ วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
       ๗.   ยทุธศาสตร์ที ่   ๗    การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีดี่
               ๗.๑    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเทศบาลพบประชาชน ๑.เพ่ือให้เทศบาลได้พบ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เทศบาลและ ส านักปลัดเทศบาล
ปะกับประชาชนในพ้ืนที่ ออกพบปะประชาชน โครงการ ประชาชนในพ้ืนที่
๒.เพ่ือรับทราบปัญหา ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ในเขตต าบล ได้พบปะพูดคุย
และความต้องการด้าน โนนสะอาด และเข้าใจเกี่ยวกับ
ต่างๆ ของประชาชน การบริหารงานและ
๓.เพ่ือให้เทศบาลได้ การให้บริการด้าน
ชี้แจงสง่เสริมความรู้ ต่างๆ ของเทศบาล
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ต าบลโนนสะอาด
กิจการงานของเทศบาล
และการบริหารงานใน
ด้านต่างๆ

๕ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือให้ประชาชนและ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้เสริมสร้างความ ส านักปลัดเทศบาล
บุคลากร  ได้ตระหนัก โครงการ สามัคคีให้กับ
ถึงความส าคัญของวัน ประชาชนและ
ท้องถิ่นไทย  และ ท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่น

รวม ๕   โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์โครงการที่



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การด าเนินการ อุดหนุนงบประมาณ 27,000 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู้มา ศูนย์รวมข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล
การซื้อหรือการจ้างของ อปท. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ส าหรับการบริหารจัดการ รับบริการของ ข่าวสารฯระดับ
ระดับอ าเภอ ของอ าเภอชุมแพ ด้วยความเรียบร้อย ของศูนย์รวมข้อมูล ศูนย์รวมข้อมูล อ าเภอ  มีการ

บริสทุธิ์  และโปร่งใส ข่าวสาร ข่าวสารฯ บริหารจัดการที่ดี
 และมีประสทิธิผล

๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังสง่เสริมและ จัดอบรมเพ่ือสง่เสริม 200,000    200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้เข้ารับ บุคลาการในองคก์ร ส านักปลัดเทศบาล
และจริยธรรมในการปฎิบัติ ยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม การอบรมมีความ เกิดจิตส านึกใน
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมให้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก รู้ความเข้าใจ การประพฤติตน
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ เป็นผู้มีคุณธรรม พ้ืนฐาน สภาเทศบาล  พนักงาน และมีจิตส านึก ตามหลักธรรมของ
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของ ตามหลักธรรมทาง ลูกจ้างของเทศบาลต าบล ในการน าคุณธรรม พระพุทธศาสนา  
เทศบาลต าบลโนนสะอาด พระพุทธศาสนา โนนสะอาด  ทั้งภายในและ จริยธรรมมาใช้ มีศีลธรรม

ภายนอกสถานที่  โดยร่วม ในการปฏบิัติงาน คุณธรรมและ
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ จริยธรรม

๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ๑.เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ จัดโครงการอบรมและ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวน ๑.การปฏบิัติงาน ส านักปลัดเทศบาล
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับ ในการปฏบิัติงาน ศึกษาดูงานส าหรับ ผู้เข้าร่วมอบรม มีประสทิธิภาพ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ๒.เพ่ือสง่เสริมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา มีการพัฒนาการ ๒.สามารถน าความรู้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ความเข้าใจในการพัฒนา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ท างานให้มี ประสบการณ์ที่ได้
พนักงานจ้าง ตนเอง พนักงานจ้าง ประสทิธิภาพ มาพัฒนาท้องถิ่น

               ๗.๒    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดซื้อรถตู้ส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก  - จัดซื้อรถตู้ส านักงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
ในการเดินทางติดต่อ เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ
ราชการของส านักงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ

ทันสมัย  และ
เหมาะสม

๕ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้หน่วยงานมี ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
และโทรสารภายในส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ และระบบโทรสาร เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เพียงพอและเหมาะสม ให้ใช้งานได้ดี ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ

ในการปฏบิัติงาน ทันสมัย  และ
เหมาะสม

๖ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้หน่วยงานมี ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ
ของส านักงานเทศบาลโนนสะอาด เพียงพอและเหมาะสม ของส านักงาน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ

ในการปฏบิัติงาน ทันสมัย  และ
เหมาะสม

๗ โครงการจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานมี จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ ประชาสมัพันธ์ เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ

เพียงพอและเหมาะสม เทศบาลต าบลโนนสะอาด ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ
ในการปฏบิัติงาน ทันสมัย  และ

เหมาะสม
รวม ๗   โครงการ 2,777,000 2,777,000 2,777,000 2,777,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันการก่อ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนน้ ามัน มีเคร่ืองมือเคร่ือง กองช่าง
โดยรอบและภายในส านักงาน อาชญากรรมและลัก ภายในและรอบๆ เชื้อเพลิงใช้ใน ใช้ในการปฏบิัติ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ขโมยทรัพย์สนิของ ส านักงานเทศบาล การปฏบิัติงาน  งานอย่างเพียงพอ

ทางราชการ เพ่ิมขึ้น และเหมาะสม
๒ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า เพ่ืออ านวยความสะดวก  - จัดซื้อรถกระเช้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง กองช่าง

อเนกประสงค์ ให้กับงานไฟฟ้าและ อเนกประสงค์ เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ
งานโยธา ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ

ทันสมัย  และ
เหมาะสม

๓ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้บุคลากรมีสถาน ปรับปรุงอาคารส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานที่เหมาะสม มีสถานที่เหมาะสม กองช่าง
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่ในการปฏบิัติงานที่ เทศบาลต าบลโนนสะอาด และสามารถ กับการปฏบิัติงาน

เหมาะสม  สะดวก ทั้งภายในและภายนอก อ านวยความ ของบุคลากร และ
ต่อการปฏบิัติงานและ สะดวกต่อการ เอ้ืออ านวยความ
ให้บริการประชาชน ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น สะดวกแกป่ระชาชน

รวม ๓    โครงการ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

               ๗.๓    แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือให้หน่วยงานมี  - ชุดดับเพลิง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  - หมวกดับเพลิง เคร่ืองใช้ในการ ใช้ในการปฏบิัติ
ที่เพียงพอและเหมาะสม  - รองเท้าดับเพลิง ปฏบิัติงานเพ่ิมขึ้น งานอย่างเพียงพอ
ในการปฏบิัติงาน  - หัวฉดีดับเพลิง ทันสมัย  และ

 - สายดูดน้ า  และอ่ืนๆ เหมาะสม
รวม ๑   โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

 

               ๗.๔    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๑

 

 

 

 



แบบ  ผ.๐๑



แบบ  ผ.๐๑

 



แบบ  ผ.๐๑

ส านักปลัดเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล



แบบ  ผ.๐๑

 



แบบ  ผ.๐๑

ส านักปลัดเทศบาล



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ โครงการจัดท าแปลงสาธิต ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน -         -         20,000      -         เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองการศึกษา โรงเรียน
ทางการเกษตรหน้าโรงเรียนบ้าน เรียนรู้การเกษตรใน โนนบุรุษ เพ่ือจัดท าแปลง มีความรู้ทาง ความรู้และเกิด บ้านโนนบุรุษ
โนนบุรุษ  หมู่ที่  ๑ โรงเรียน สาธิตทางการเกษตร การเกษตร การเรียนรู้ทาง

๒.เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น การเกษตรย่ิงขี้น
การเกษตร

๒ โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาภายใน ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน -         -         100,000    -         เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองช่าง โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ เรียนรู้การเลี้ยงปลา เหมือดแอ่ เพ่ือจัดท า มีความรู้ทาง ความรู้และเกิด บ้านเหมือดแอ่

ในโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลาภายใน การเลี้ยงชีพ การเรียนรู้ทาง
๒.เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน เพ่ิมขึ้น การประกอบ
การอาชีพ อาชีพย่ิงขี้น

รวม ๒    โครงการ 0 0 120,000 0

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมืองข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

      ๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ส าหรับ    อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   องค์กรประชาชน

           ๑.๑  แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือรักษาศิลป ๑.การจัดขบวนแห่ 20,000   20,000   20,000      20,000   ประเพณีมีการ ๑.ประชาชนเกิด กองการศึกษา ที่ท าการปกครอง

เทศกาลงานไหมนานาชาติ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ๒.การประกวดต่างๆ อนุรักษ์และ จิตส านึก อ าเภอชุมแพ
ประเพณีผูกเสี่ยว  และงานกาชาด ขนบธรรมเนียมประเพณี ๓.ประเพณีผูกเสี่ยว ฟ้ืนฟูมากขึ้น ๒.สนิค้าท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น ๒.เพ่ือการสง่เสริม ๔.จัดงานพาแลง เป็นที่รู้จักย่ิงขึ้น

อาชีพ และเพ่ิมพูน ๕.ประกวดพานบายศรี ๓.เกิดรายได้
รายได้แก่ราษฎร ๖.ประกวดหนูน้อยกาชาด ๔.พัฒนาการท่อง
๓.เพ่ือสง่เสริมผลผลิต ๗.จัดนิทรรศการสนิค้า เที่ยวของจังหวัด
ชุมชนท้องถิ่น

๒ อุดหนุนโครงการจัดงาน ๑.เพ่ือเป็นการเฉลิม ประชาชนชาวอ าเภอชมุแพ 8,000      9,000      9,000        9,000      ความส าเร็จของ๑.ประชาชนชาว กองการศึกษา ที่ท าการปกครอง
พระราชพิธี   งานรัฐพิธี พระเกียรติและถวาย ๑๒  ต าบล  ๑๓๕ หมู่บ้าน การจัดงานรัฐพิธอี าเภอชุมแพ  อ าเภอชุมแพ
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชกุศลแด่ และ  ๓๕ ชุมชน เกดิความรักชาติ

พระบาทสมเด็จ ศาสนาและ

พระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระบรม ๒.ประชาชนเกดิ

ราชินีนาถ ความภาคภูมิใจ
๒.เพ่ือเป็นการแสดง ที่ได้มีสว่นร่วม
ออกถึงความจงรัก ในการจัดงาน
ภักดีต่อสถาบัน เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ๓.ประชาชนเกิด
 และพระบรม ความรู้รักสามัคคี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

           ๑.๒  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

ที่



แบบ  ผ.๐๒
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

วงศ์ทุกพระองค์ การมีสว่นร่วม
๓.เพ่ือให้ประชาชนเกิด ๔.ประชาชนเกิด
ส านึกจงรักและสามัคคี ความร่วมมือกัน
๔.เพ่ือเสริมสร้างความ ทุกภาคสว่น
เป็นสริิมงคลให้แก่ตน ๕.เกิดความเป็น 
๕.เพ่ืออนุรักษ์สบืสาน สริิมงคลแก่
ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชน
ที่ดีงาม ๖.สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

๓ อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาด ๑.เพ่ือสบืสานประเพณี พ่ีน้องชาวชุมแพ   และ 60,000   60,000   60,000      60,000   ๑.ได้ร่วมอนุรักษ์๑.เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง กองการศึกษา ที่ท าการปกครอง
ประจ าปี  รวมของดีเมืองชุมแพ วัฒนธรรมอันดีงาม พ้ืนที่ใกล้เคียง วัฒนธรรมที่ดีงามขนบธรรมเนียม อ าเภอชุมแพ
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ของท้องถิ่นชุมแพ ๒.ประชาชนได้ ประเพณีอันดงีาม 

และ อปท.ในพ้ืนที่  จ าหน่ายสนิค้า ๒.ประชาชนมี
๒.เพ่ือสร้างพลังความ ของตนเอง รายได้จากการน า
รู้รักสามัคคีในชุมชน สนิค้ามาจ าหน่าย
๓.เพ่ือประชาสมัพันธ์  ในงาน
การท่องเที่ยวให้รู้จัก ๓.สง่เสริมการ
๔.เพ่ือประชาสมัพันธ์ จ าหน่ายสนิค้า
สินคา้พ้ืนเมอืงของท้องถิ่น ตามนโยบาย

๕.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ หนึง่ต าบล
ของคนในชุมชน หนึ่งผลติภัณฑ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๒
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๖.เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง ๔.เพ่ือประชาสัมพันธ์

ขนบธรรมเนียม สนิค้าและแหล่ง
ประเพณีอันดีงาม ท่องเที่ยวในเขต
ตลอดจนภูมิปัญญา อ าเภอชุมแพ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้เป็นที่รู้จักของ

คนทั่วไป
รวม ๓   โครงการ 88,000   89,000   89,000      89,000   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนา 60,000   60,000   60,000      60,000   งานด้านสาธารณงานสาธารณสขุ ส านักปลัด อสม.
สาธารณสขุมูลฐานในเขต การสาธารณสขุ งานด้านสาธารณสขุฯ สขุมีการบริหารต าบลมีการ ในเขตต าบล
ต าบลโนนสะอาด  ในท้องถิ่นให้มี จัดการที่ดีขึ้น บริหารจัดการที่ดี โนนสะอาด

ประสทิธิภาพมากขึ้น มีประสทิธิภาพ
รวม ๑  โครงการ 60,000   60,000   60,000      60,000   

           ๑.๓  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๒

#REF! #REF! #REF!



แบบ  ผ.๐๒
 



แบบ  ผ.๐๒

 

 

 



แบบ  ผ.๐๒

 



แบบ  ผ.๐๒



แบบ  ผ.๐๒



แบบ  ผ.๐๒

 



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -           100,000       -           จ านวนไฟฟ้าสอ่งเพ่ือให้ประชาชน กองช่าง การไฟฟ้า
พร้อมไฟฟ้าสอ่งสว่าง ใช้ในการเกษตร เกษตรพร้อมไฟฟ้า สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน สว่นภูมิภาค
สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่  ๑  สอ่งสว่างจากบริเวณป่าช้า การเกษตร อ าเภอชุมแพ
จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  ๑
ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่ ๔

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -           -               100,000    จ านวนไฟฟ้าสอ่งเพ่ือให้ประชาชน กองช่าง การไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร เกษตร  พร้อมไฟฟ้า สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน สว่นภูมิภาค
สอ่งสว่างเกษตรจากนานาย สอ่งสว่าง การเกษตร อ าเภอชุมแพ
แก้วถึงกุดเอ่ียนจ่อย  หมู่ที่ ๑  ระยะทาง  ๘๐๐ ม. 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง -               -           200,000       -           จ านวนไฟฟ้าสอ่งเพ่ือให้ประชาชน กองช่าง การไฟฟ้า
สู่แหล่งเกษตร พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร เกษตร ระยะทาง  ๘๐๐ ม. สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน สว่นภูมิภาค
สอ่งสว่าง  จากนานายนุช บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒ การเกษตร อ าเภอชุมแพ
ถึงนานายกันหา(สายไปป่าช้า)

๔ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า  พร้อมติด 1,000,000    -           -               -           จ านวนไฟฟ้าสอ่งประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้า
เกษตรพร้อมไฟฟ้าสอ่งสว่าง ใช้ในการเกษตร ต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง   สายจาก สว่างที่ติดต้ัง ใช้ในการเกษตร สว่นภูมิภาค
หมู่ที่  ๓  บึงหนองบัว บึงหนองบัว-ที่นานายแป อ าเภอชุมแพ
ถึงที่นานายแป สมิมา ระยะทาง ๒ กม.

ที่

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื
      ๒.  ยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
             ๒.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๕ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟ -               -           1,000,000    -           จ านวนไฟฟ้าสอ่งเพ่ือให้ประชาชน กองช่าง การไฟฟ้า
เกษตร  พร้อมไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร ฟ้าสอ่งสว่าง สายล าน้ าเชิญ สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน สว่นภูมิภาค
สอ่งสว่าง  หมู่ที่ ๕  จากโรงสบูน้ าถึงบ้านนาง การเกษตร อ าเภอชุมแพ
สายล าน้ าเชิญ  จากโรงสบูน้ า จารุณีระยะทาง ๑,๐๐๐  ม.

ถึงบ้านนางจารุณี
๖ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000    -               -           จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้า

เกษตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้า และทรัพย์สนิในเวลา สอ่งสว่างสู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ังปลอดภัยในชีวิต สว่นภูมิภาค
สอ่งสว่าง  คุ้มโนนทอง กลางคืน คุ้มโนนทอง  หมู่ที่  ๖ และทรัพย์สนิ อ าเภอชุมแพ
หมู่ที่  ๖ มากขึ้น

๗ โครงการไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า -               100,000    100,000       -           จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง การไฟฟ้า
เกษตร  พร้อมติดต้ังไฟฟ้า และทรัพย์สนิในเวลา สู่แหล่งเกษตร  สอ่งสว่างที่ติดต้ังปลอดภัยในชีวิต สว่นภูมิภาค
สอ่งสว่าง   บ้านสนามบิน กลางคืน ระยะทางประมาณ  ๔๐๐ ม. และทรัพย์สนิ อ าเภอชุมแพ
สายจากบ้านนายทะไกรเวียง มากขึ้น
ถึงบ้านนายหนูเกณฑ์หมู่ที่  ๗

๘ โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 500,000       500,000    500,000       500,000    จ านวนไฟฟ้าสอ่งเพ่ือให้ประชาชน กองช่าง การไฟฟ้า
เกษตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้า  ใช้ในการเกษตร ในต าบลโนนสะอาด สว่างที่ติดต้ัง มีไฟฟ้าใช้ใน สว่นภูมิภาค
ในต าบลโนนสะอาด การเกษตร อ าเภอชุมแพ

รวม ๘  โครงการ 1,500,000    700,000    1,900,000    600,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ โครงการป้องกันและแก้ไข ๑.เพ่ือช่วยเหลือในด้าน ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละ 40,000         40,000      40,000         40,000      จ านวนผู้ป่วย ๑.ประชาชนมี ส านักปลัด ศูนย์เฉลิมพระ
ปัญหาเอดสข์องศูนย์เฉลิม ค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ  H.I.V  ในพ้ืนที่ เอดสท์ี่ได้รับการความรู้ความเขา้ใจ เกียรติเพ่ือ
พระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ ในด้านการรักษา อ าเภอชุมแพ ช่วยเหลือและมีเกี่ยวกบัปัญหา ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติด พยาบาล ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอดส์และสามารถ ผู้ป่วยโรคเอดส์
เชื้อ H.I.V อ าเภอชุมแพ ๒.เพ่ือช่วยเหลือด้าน ป้องกันตนเองได้ และผู้ติดเชื้อ 
  จ.ขอนแก่น  ประจ าปี ทุนในการประกอบ ๒.ผู้ป่วยโรคเอดส์ H.I.V
งบประมาณ  ๒๕๖๐ อาชีพ และครอบครัว อ าเภอชุมแพ

๓.เพ่ือเป็นทุนการ ไดรั้บการชว่ยเหลอื

ศกึษาส าหรับบุตรผู้ป่วย ๓.สถานการณ์
โรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ ของโรคเอดส์
 H.I.V และผู้ติดเชื้อ 
๔.เพ่ือจัดท าสื่อ H.I.V ในพ้ืนที่
 เอกสารประชาสัมพันธ์    อ าเภอชุมแพ
เพ่ือให้ความรู้แก่ ลดลง
ประชาชนในการ
ป้องกันแก้ไข และวิธี
ปฏบิัติตนส าหรับผู้
ติดเชื้อสมาชิกใน
ครอบครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

             ๒.๒    แผนงานสังคมสงเคราะห์



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรม ๑.เพ่ือให้การสงเคราะห์ นักเรียน  นักศึกษา 10,000         10,000      10,000         10,000      จ านวนผู้เข้าร่วม๑.ผู้บริจาคโลหิต ส านักปลัด ที่ท าการปกครอง
การบริจาคโลหิต   ดวงตา และอ านวยความ ข้าราชการ  โครงการ ได้รับการบ ารุง อ าเภอชุมแพ
และอวัยวะ สะดวกแกผู้่ร่วมบริจาค พนักงานสว่นท้องถิ่น ร่างกาย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โลหิต องค์กรเอกชน  และ ๒.ผู้บริจาคโลหิต
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น ๒.เพ่ือให้การสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ เจ้าหน้าที่ได้รับ

แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ชุมแพ  และอ าเภอ การดูแลบ ารุง
๓.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและใกล้เคียง ขวัญและก าลังใจ  
ก าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน ๓.ช่วยเหลือผู้ที่
และผู้มาบริจาคโลหิต เจ็บป่วย ได้ทันที

๓ โครงการสนับสนุนภารกิจ ๑.เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายใน ประชาชนผู้ประสบภัย 20,000         20,000      20,000         20,000      จ านวนผู้ จังหวัดขอนแก่น  ส านักปลัด ส านักงาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด การด าเนินภารกจิของ ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ประสบภัยผู้ และเหล่ากาชาด เหล่ากาชาด
ขอนแก่น เหลา่กาชาดขอนแกน่ และเด็กนักเรียนในพ้ืนที่  สงูอายุ ผู้ด้อย จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒.เพ่ือประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น โอกาสที่ไดรั้บ มีรายได้จากการ

และเผยแพร่ผลงานของ การสงเคราะห์ จัดงานไว้ใชส้ าหรับ
เหลา่กาชาดจังหวัดและ ในการด าเนิน
สภากาชาดไทยให้ กิจกรรมตาม
ประชาชนทั่วไปไดท้ราบ ภารกจิของจังหวัด

๓.เพ่ือประสานความ ขอนแก่น  และ
ร่วมมอืกาชาดในจังหวัด เหล่ากาชาด

รวม ๓  โครงการ 70,000         70,000      70,000         70,000      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๒
 



แบบ  ผ.๐๒

 

 

 

 
 

 

 



แบบ  ผ.๐๒

 



แบบ  ผ.๐๒

 



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
๑ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               100,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ภายในหมู่บ้าน  ตามถนนสาย ในชีวิตและ ถนนภายในหมู่บ้าน จาก ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
จากบ้านโนนสะอาด  ถงึ ทรัพย์สินใน บ้านโนนสะอาดถงึ ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ

มิตรภาพรีสอร์ท  หมู่ที่ ๑ เวลากลางคืน มิตรภาพรีสอร์ท ทรัพย์สินมากขึ้น
๒ โครงการขยายไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัย ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               100,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๑ ในชีวิตและ ถนนภายในหมู่บ้าน  จาก ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
จากบ้านนายจันทร์  มาวงษ์ ทรัพย์สินใน บ้านนายจันทร์  มาวงษ์ ถงึ ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ
ถงึบ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด เวลากลางคืน บ้านนายโฮม แก้วตา ๕ จุด ทรัพย์สินมากขึ้น

๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000       -               -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ในชีวิตและ ทางสาธารณะภายใน ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
  หมู่ที่ ๒ ทรัพย์สินใน หมู่บ้าน   หมู่ที่  ๒ ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ

เวลากลางคืน ทรัพย์สินมากขึ้น
๔ โครงการขยายไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัย ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000       -               -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ ในชีวิตและ ถนนภายในหมู่บ้าน ม.๓ ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
จากบ้านนายน้อย  กุดภูเขียว ทรัพย์สินใน จากบา้นนายนอ้ย กุดภูเขียว ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ

ถงึบ้านนายบุญหลาย ทองสม เวลากลางคืน ถึงบา้นนายบญุหลาย ทองสม ทรัพย์สินมากขึ้น
จ านวน  ๕  จุด

โครงการ วัตถปุระสงค์

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๓.   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
             ๓.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
๕ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง -               -               -               200,000       จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

จากบ้านนางดาว  รถหามแห ในชีวิตและ จากบ้านนางดาว  ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
ทางเชื่อมระหว่างทางเข้า ทรัพย์สินใน รถหามแห ทางเชื่อม  ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๓ เวลากลางคืน ระหว่างทางเข้าบา้นหนองบวั ทรัพย์สินมากขึ้น
ถงึปากทางเข้าเขื่อน  หมู่ที่ ๓ ถึงปากทาง

 ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
๖ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000       -               -               -               จ านวนไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน

ศาลาเอนกประสงค์และ ในชีวิตและ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ส่องสว่างที่ ความปลอดภัย ภูมิภาค
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ ทรัพย์สินใน และรอบหมู่บ้าน ติดต้ัง ในชีวิตและ อ าเภอชุมแพ

เวลากลางคืน ทรัพย์สินมากขึ้น
รวม ๖   โครงการ 300,000       -               -               400,000       

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑.เพ่ือป้องกันและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         ประสิทธิภาพการ๑.ป้องกันและ ส านักปลดั ศูนย์อ านวยการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายา โครงการป้องกันและแก้ไข บริหารงาน แก้ไขปัญหา ป้องกันและ
จังหวัดขอนแก่น เสพติดในพ้ืนที่ให้ ปัญหายาเสพติดของจังหวัด ของโครงการ ยาเสพติดใน ปราบปราม
ประจ าปี  ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมี ขอนแก่น ครอบคลมุทุก  พ้ืนที่จังหวัด ยาเสพติดจังหวัด

ประสิทธิภาพและ พ้ืนที่ ทุกกลุม่เป้าหมาย ขอนแก่นได้ ขอนแก่น
บรรลผุลส าเร็จตาม  ประกอบด้วยผู้ค้า/ อย่างเป็นรูป (ศอ.ปส.จ.ขก.)

เป้าหมายที่ก าหนด ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยา ธรรม  
๒.ลดความรุนแรง กลุม่เสี่ยง  ตลอดจนนกัเรียน ๒.ลดความ ที่ท าการปกครอง
ของปัญหาใหไ้ด้ นักศึกษา  และประชาชน รุนแรงของ จังหวัดขอนแก่น
อย่างเหน็ผลชัดเจน ทั่วไปทั้งจังหวัดขอนแก่น ปัญหา  และ
เป็นรูปธรรม การแพร่ระบาด
๓.เพ่ิมประสทิธิภาพ ๓.ศอ.ปส.จ.ขก.

ในการด าเนินงาน สามารถ สนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข การด าเนินงาน
ปัญหายาเสพติดใน ป้องกันและแก้ไข
จังหวัดขอนแก่น  ปัญหายาเสพติดของ

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องใน  
พ้ืนที่จังหวัดได้

อย่างแท้จริง

             ๓.๒    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ ๑เพ่ือป้องกันปราบปราม๑.ผู้ค้า/ผู้จ าหน่ายยาเสพติด 40,000         40,000         40,000         40,000         ประชาชนมากกว่า๑.ยาเสพติดลด ส านักปลดั ที่ท าการปกครอง

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดอย่างย่ังยืน ที่หลงเหลอือยู่  ได้รับการ ร้อยละ  ๙๐  มีความลงและหมดไป อ าเภอชุมแพ
อ าเภอชุมแพ ประจ าปี มีระบบเฝ้าระวังยาเสพติดลงโทษตามกฎหมายอย่าง พึงพอใจ  เกิดความ๒.มีระบบการ ศูนย์ปฏิบัติการ
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีประสิทธิภาพ เด็ดขาด  เชื่อมั่นตระหนักในจัดการกับ ป้องกันและ

๒.เพ่ือสร้างเกาะคุ้มกัน๒.ผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและปัญหายาเสพ ปราบปราม
การแพร่ระบาดของ ผู้ติดซ้ าและติดรายใหม่ เข้าสู่ เข้าร่วมในการต่อสู้ติดที่ดีและเป็น ยาเสพติด
ยาเสพติดในครอบครัวกระบวนการบ าบัดรักษา  กับปัญหายาเสพติดรูปธรรม อ าเภอชุมแพ

โรงเรียน  หมู่บ้าน ชุมชนใหค้รบถว้นและสามารถ ของจังหวัด ๓.ผู้ค้า/ผู้ผลติ/ (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)
และสังคมได้เป็นอย่างดีด ารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ ผู้น าเข้าถกูขยาย
๓.เพ่ือช่วยค้นหาผู้เสพ๓.ผู้น า/แกนน า/ผู้ประสาน ผล ด าเนินคดี
ผู้ค้า  มาเข้ารับการบ าบัดพลังแผ่นดิน  มีความเข้มแข็ง อย่างถกูต้อง
ตามกระบวนการได้อย่างและย่ังยืนในการเอาชนะ และเหมาะสม
เหมาะสมและกลบัเข้าสู่ยาเสพติด ตามขั้นตอน

สังคมได้อย่างเป็นสุข๔.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ ๔.ลดการแพร่
๔.ส่งเสริมกิจกรรมเชิงเข้มแข็ง มีกลไลเฝ้าระวังและ ระบาดของ
สร้างสรรค์ต่างๆ  ที่ สามารถรักษาสถานภาพ ยาเสพติดใน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ใหป้ัญหายาเสพติด สงัคมอย่าง

ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปกลบัมารุนแรง แท้จริง
อย่างมีประสทิธิภาพ  เกิด

ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
รวม ๒  โครงการ 70,000.00    70,000.00    70,000.00    70,000.00    

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

 



แบบ ผ.๐๒



แบบ ผ.๐๒



แบบ ผ.๐๒



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ โครงการจัดซื้อเคร่ืองเหลาตอก เพ่ือสง่เสริมให้ จัดซื้อเคร่ืองเหลาตอกให้กับ 20,000   20,000   -         -         จ านวนผลผลิต สมาชิกในกลุ่ม ส านักปลัด กลุ่มเหลาตอก
ของกลุ่มจักสานบ้านโนนลาน ประชาชนและกลุ่ม กลุ่มจักสานบ้านโนนลาน  ที่ได้ มีรายได้เพ่ิมขึ้น หมู่ที่  ๔
หมู่  ๔ อาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น หมู่  ๔

๒ โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน เพ่ือสง่เสริมให้ สง่เสริมสนับสนุนงบ -         -         20,000   20,000   ร้านค้าชุมชน สมาชิกในกลุ่ม ส านักปลัด กลุ่มร้านค้า
หมู่ที่  ๗ ประชาชนและ ประมาณเพ่ือพัฒนา มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น หมู่ที่  ๗

กลุ่มร้านค้าชุมชนมี กลุ่มร้านค้าชุมชน
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น หมู่ที่  ๗

รวม ๒    โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๗  การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๔.   ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทนุ
             ๔.๑    แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

 



แบบ  ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนนุ

๑ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การด าเนินการ อุดหนุนงบประมาณ 27,000 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู้มา ศูนย์รวมข้อมูล ส านักปลัด อบต.โนนหัน
การซื้อหรือการจ้างของ อปท. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ส าหรับการบริหารจัดการ รับบริการของ ข่าวสารฯระดับ อ าเภอชุมแพ
ระดับอ าเภอ ของอ าเภอชุมแพ ด้วยความเรียบร้อย ของศูนย์รวมข้อมูล ศูนย์รวมข้อมูล อ าเภอ  มีการ จังหวัดขอนแก่น

บริสทุธิ์  และโปร่งใส ข่าวสาร ข่าวสารฯ บริหารจัดการที่ดี
 และมีประสทิธิผล

รวม ๑   โครงการ 27,000   27,000   27,000   27,000   

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
       ๗.   ยทุธศาสตร์ที ่   ๗    การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีดี่
               ๗.๑    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ



แบบ  ผ.๐๒

 



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลาดยาง -               -               -               7,500,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสน้ไทย PBS  จากต าบล อย่างสะดวกและปลอดภัย เส้นไทย PBS  จากต าบล ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
โนนสะอาดถึงต าบลชุมแพ โนนสะอาดถงึต าบลชุมแพ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมู่ที่  ๓ ยาว  ๓  กม. กว้าง  ๕  เมตร สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน (คสล.) 4,000,000    -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ

และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๓.   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
             ๓.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการก่อสร้างประตูน้ า เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างประตูน้ า -               -               400,000       -               จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

กุดยายใต้  กุดตาผาน อย่างเพียงพอ กุดยายใต้  กุดตาผาน มีน้ าใช้อย่าง อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔ เพียงพอ

๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน  คสล. 5,000,000    5,000,000    -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๗ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
บ้านสนามบิน  หมู่ที่ ๗ และปลอดภัย ยาว  ๓๐๐  เมตรร ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยใน

สะดวกรวดเร็ว การเดินทาง

เพ่ิมมากขึ้น
๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ ลาดยางที่ช ารุด   เส้นจาก ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
เสน้จากแยกทางหลวงหมายเลข อย่างสะดวกและปลอดภัย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
๑๒ บา้นเหมือดแอ่-บา้นแสนสขุ บ้านเหมือดแอ่-บ้านแสนสุข สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร เพ่ิมมากขึ้น

๖ โครงการขุดลอกบึงหนองผือ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกหนองผือ 2,000,000    2,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
 การเกษตรและป้องกัน  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง

น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการขุดลอกบึงหว้ยแย้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหว้ยแย้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๘ โครงการขุดลอกบึงศาลา ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงศาลา 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๙ โครงการขุดลอก ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหนองแหวน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บึงหนองแหวน การเกษตรและปอ้งกันน้ าทว่ม  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตร
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๑๐ โครงการขุดลอกล าหว้ยต้อน ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกล าหว้ยต้อนจาก 3,000,000    4,000,000    5,000,000    6,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากจุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ การเกษตรและป้องกนัน้ าท่วม จุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
สู่ล าน้ าเชิญ   หมู่ที่  ๒ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว สู่ล าน้ าเชิญ หมู่ที่  ๒ และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านเหมือดแอ่ ยาว ๑ กม. แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการขุดลอกกุดยายใต้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกกุดยายใต้ -               -               400,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ การเกษตรและป้องกัน บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ   ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๑๒ โครงการขุดลอกเชิญหลง ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกเชิญหลง -               -               200,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากนานายสุนีย์  เพียโคตร การเกษตรและป้องกัน จากนานายสุนีย์  เพียโคตร มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
ถงึนานายว่าน  สอนคราม น้ าท่วม ถงึนานายว่าน  สอนคราม การเกษตร เพียงพอ
บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว ยาว  ๘๐๐ เมตร และอนรัุกษ์ธรรมชาติ  
รวม ๑๒    โครงการ 19,000,000 16,000,000 14,000,000 21,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๓

 



แบบ  ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามีเพียง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง
 ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ เกษตร น้้าล้าน้้าเชิญ  หมู่ที่  ๑ พอส้าหรับการ เกษตร

เกษตร
๒ โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน ก่อสร้างหรือซอ่มแซม 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือ ประชาชนมี กองช่าง

ซอ่มแซม สะพานไม้ ใช้ในการข้ามล้าน้้าเชิญ สะพานไม้  หมู่ที่  ๔ จ้านวนครัวเรือน สะพานที่แข็งแรง
หมู่ที่ ๔ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประชาชนที่มีการ ทนทานใช้ส้าหรับ

คมนาคม สะดวก ข้ามล้าน้้าเชิญ 
 รวดเร็วปลอดภัย
มากขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างประตูน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ ก่อสร้างประตูน้้า -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามี มีน้้าไว้ใช้ใน กองช่าง
บล็อกคอนเวิร์ส   กุดยายใต้ ในการเกษตร บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้ เพียงพอส้าหรับ การเกษตร
หมู่ที่ ๔ การเกษตร

      ๒.  ยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
             ๒.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ    ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื



แบบ  ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการขุดลอกบึง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกบึงหนองผือ -               -               200,000       200,000       จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หนองผือ   หมู่ที่ ๖ ในการเกษตรอย่าง หมู่ที่  ๖ มีน้้าใช้อย่าง ไว้ใช้อย่าง

เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ
รวม ๔  โครงการ 2,000,000    3,000,000    2,200,000    2,200,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๓

 

 
 



แบบ  ผ.๐๓

 



แบบ  ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ  ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะ  - การศึกษาดูงานด้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง ส านักปลัดเทศบาล
อย่างย่ังยืน ภายในชุมชน การก าจัดขยะ ที่มีการก าจัด  และมีการจัดการ

 ๒.เพ่ือให้ได้มีการเรียนรู้  -การก่อสร้างเตาเผาขยะ ขยะอย่างเป็นระบบ 
การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง แบบมาตรฐาน ๑ แห่ง

รวม ๑    โครงการ 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๓    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๔  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
      ๕.  ยทุธศาสตร์ที ่๕  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ๕.๑    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๓

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยต้อน 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น กองช่าง
บึงห้วยต้อน บึงห้วยต้อนให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  

๒ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงหนองแหวน 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      จ านวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น กองช่าง
บึงหนองแหวน บึงหนองแหวนให้สวยงาม  การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

 สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยแย้ 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      เ บึงห้วยแย้เป็น กองช่าง
บึงห้วยแย้ให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว
สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

รวม ๓   โครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภูุมิภาคลุ่มน้้าโขง
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่๗ การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๖.   ยทุธศาสตร์ที ่  ๖  การ พัฒนาการทอ่งเทีย่ว
             ๖.๑   แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๓

 

 



ยทุธศาสตร์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่า

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะไดร้ับ

(อปท.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เคหะและชุมชน ก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างสะพาน 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000     ประชาชน  ประชาชนมี ทต.โนนสะอาด

การเสริมสร้างความ การพฒันาโครงสร้าง การพฒันาเมือง ข้ามล้าน้้าเชิญ สัญจรไปมา คสล.ข้ามล้าน้้าเชิญ เดินทางสัญจร สะพานที่แขง็แรง อ.ชุมแพ 
มั่นคงและความปลอด พื้นฐาน และชุมชน บ้านสนามบิน สะดวกปลอดภยั บ้านสนามบิน ไปมาด้วยความ ทนทานใชส้้าหรับ จ.ขอนแก่น
ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน น่าอยู่ หมู่ที่  ๗ ข้ามล้าน้้าเชิญ หมู่ที่  ๗ สะดวก  รวดเร็ว ขา้มล้าน้้าเชญิ

ขนส่งสินค้า และปลอดภยั

ทางการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐

๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เคหะและชุมชน ขุดลอกบึงห้วยต้อน เพื่อขุดลอกบึง ขุดลอกบึงห้วยต้อน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000   มีน้้าไวใ้ช้เพิ่มขึ้น ๑.มนี้้าไวใ้ชเ้พื่อ ทต.โนนสะอาด
การเพิ่มศักยภาพของ การสร้างเสริมทุนทาง การพฒันาการ ระยะที่ ๒  ต่อ ห้วยต้อนให้มีน้้า ระยะที่  ๒  ต่อจาก ร้อยละ  ๕๐ อปุโภคและการ อ.ชุมแพ 
เมืองเพื่อเชื่อมโยง สังคมให้เข้มแข็ง ท่องเที่ยว จากโครงการเดิม ไว้ใช้ตลอดทั้งปี โครงการเดิมที่ยัง มีแหล่งท่องเที่ยว เกษตรตลอดทั้งปี จ.ขอนแก่น
โอกาสจากกลุ่มประเทศ และพฒันาเศรษฐกิจเพื่อ ที่ยังไม่เสร็จ ป้องกันน้้าท่วม ไม่เสร็จ ถึงบล็อค เพิ่มขึ้น  ๑  แห่ง ๒.มแีหล่ง

อนุภมูิภาคลุ่มน้้าโขง การแข่งขัน ภายใต้หลัก ถึงบล็อคคอนเวิร์ด เป็นแหล่งท่อง คอนเวิร์ดสู่ล้าน้้า ท่องเที่ยว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สู่ล้าน้้าเชิญ เที่ยวแห่งใหม่ เชิญ แห่งใหม่เกิดขึ้น
รวม ๒  โครงการ

ลงชื่อ..............................................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯลงชื่อ........................................................................เลขานกุารคณะกรรมการประสานแผนฯ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

อ าเภอชมุแพ     จังหวัดขอนแก่น

ที่ ยทุธศาสตร์จงัหวัด
ยทุธศาสตร์การ

พัฒนาของ  อปท.ใน
เขตจงัหวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตวัชี้วัด  

  (KPI)

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของ
โครงการ)

หน้า 

แบบ ผ. ๐๓/๑ 



แบบ  ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดตา -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามีเพียง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง
 ตาน้้าล้าน้้าเชิญ หมู่ที่ ๑ เกษตร น้้าล้าน้้าเชิญ  หมู่ที่  ๑ พอส้าหรับการ เกษตร

เกษตร
๒ โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน ก่อสร้างหรือซอ่มแซม 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือ ประชาชนมี กองช่าง

ซอ่มแซม สะพานไม้ ใช้ในการข้ามล้าน้้าเชิญ สะพานไม้  หมู่ที่  ๔ จ้านวนครัวเรือน สะพานที่แข็งแรง
หมู่ที่ ๔ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประชาชนที่มีการ ทนทานใช้ส้าหรับ

คมนาคม สะดวก ข้ามล้าน้้าเชิญ 
 รวดเร็วปลอดภัย
มากขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างประตูน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ ก่อสร้างประตูน้้า -               500,000       -               -               ปริมาณน้้ามี มีน้้าไว้ใช้ใน กองช่าง
บล็อกคอนเวิร์ส   กุดยายใต้ ในการเกษตร บล็กคอนเวิร์สกุดยายใต้ เพียงพอส้าหรับ การเกษตร
หมู่ที่ ๔ การเกษตร

      ๒.  ยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน
             ๒.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๕  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยนื



แบบ  ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการขุดลอกบึง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ ขุดลอกบึงหนองผือ -               -               200,000       200,000       จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หนองผือ   หมู่ที่ ๖ ในการเกษตรอย่าง หมู่ที่  ๖ มีน้้าใช้อย่าง ไว้ใช้อย่าง

เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ
รวม ๔  โครงการ 2,000,000    3,000,000    2,200,000    2,200,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ  ผ.๐๕

 

 
 



แบบ  ผ.๐๕

 



แบบ ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือใหก้ารเดินทางเป็นไป ก่อสร้างถนนลาดยาง -               -               -               7,500,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสน้ไทย PBS  จากต าบล อย่างสะดวกและปลอดภัย เส้นไทย PBS  จากต าบล ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
โนนสะอาดถึงต าบลชุมแพ โนนสะอาดถงึต าบลชุมแพ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมู่ที่  ๓ ยาว  ๓  กม. กว้าง  ๕  เมตร สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน (คสล.) 4,000,000    -               -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  หมู่ที่  ๔ เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๔ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ

และปลอดภัย ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๓.   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
             ๓.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการก่อสร้างประตูน้ า เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างประตูน้ า -               -               400,000       -               จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

กุดยายใต้  กุดตาผาน อย่างเพียงพอ กุดยายใต้  กุดตาผาน มีน้ าใช้อย่าง อย่างเพียงพอ
หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๔ เพียงพอ

๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือใหป้ระชาชน  เดินทาง ก่อสร้างสะพาน  คสล. 5,000,000    5,000,000    -               -               ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล าน้ าเชิญ (คสล)  เป็นไปอย่างสะดวก ข้ามล าน้ าเชิญ หมู่ที่ ๗ ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็ว และ
บ้านสนามบิน  หมู่ที่ ๗ และปลอดภัย ยาว  ๓๐๐  เมตรร ที่มีการคมนาคม ปลอดภัยใน

สะดวกรวดเร็ว การเดินทาง

เพ่ิมมากขึ้น
๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ ลาดยางที่ช ารุด   เส้นจาก ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
เสน้จากแยกทางหลวงหมายเลข อย่างสะดวกและปลอดภัย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
๑๒ บา้นเหมือดแอ่-บา้นแสนสขุ บ้านเหมือดแอ่-บ้านแสนสุข สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร เพ่ิมมากขึ้น

๖ โครงการขุดลอกบึงหนองผือ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกหนองผือ 2,000,000    2,000,000    3,000,000    3,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
 การเกษตรและป้องกัน  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง

น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการขุดลอกบึงหว้ยแย้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหว้ยแย้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๘ โครงการขุดลอกบึงศาลา ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงศาลา 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การเกษตรและป้องกัน มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ

๒. เพ่ือพัฒนาบงึสาธารณะ ๒.มีสถานที่ทอ่งเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งใหม่เกิดขึ้น

๙ โครงการขุดลอก ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกบึงหนองแหวน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บึงหนองแหวน การเกษตรและปอ้งกันน้ าทว่ม  มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตร
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๑๐ โครงการขุดลอกล าหว้ยต้อน ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกล าหว้ยต้อนจาก 3,000,000    4,000,000    5,000,000    6,000,000    จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากจุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ การเกษตรและป้องกนัน้ าท่วม จุดเดิมที่ยังไม่เสร็จ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ ถงึบลอ็คคอนเวิร์ด การเกษตร ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
สู่ล าน้ าเชิญ   หมู่ที่  ๒ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว สู่ล าน้ าเชิญ หมู่ที่  ๒ และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านเหมือดแอ่ ยาว ๑ กม. แหลง่ใหม่เกิดขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการขุดลอกกุดยายใต้ ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกกุดยายใต้ -               -               400,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ การเกษตรและป้องกัน บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
น้ าท่วม การเกษตร เพียงพอ
๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ   ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว และอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และอนุรักษ์ธรรมชาติ แหลง่ใหม่เกิดขึ้น
๑๒ โครงการขุดลอกเชิญหลง ๑.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกเชิญหลง -               -               200,000       -               จ านวนเกษตรกร ๑.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

จากนานายสุนีย์  เพียโคตร การเกษตรและป้องกัน จากนานายสุนีย์  เพียโคตร มีน้ าใช้เพียงพอต่อ การเกษตรอย่าง
ถงึนานายว่าน  สอนคราม น้ าท่วม ถงึนานายว่าน  สอนคราม การเกษตร เพียงพอ
บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒. เพ่ือพัฒนาบึงสาธารณะ บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕ ๒.มีสถานที่ท่องเที่ยว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว ยาว  ๘๐๐ เมตร และอนรัุกษ์ธรรมชาติ  
รวม ๑๒    โครงการ 19,000,000 16,000,000 14,000,000 21,500,000

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



แบบ ผ.๐๕

 



แบบ  ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ  ๑.เพ่ือลดปริมาณขยะ  - การศึกษาดูงานด้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    ปริมาณขยะ ปริมาณขยะลดลง ส านักปลัดเทศบาล
อย่างย่ังยืน ภายในชุมชน การก าจัดขยะ ที่มีการก าจัด  และมีการจัดการ

 ๒.เพ่ือให้ได้มีการเรียนรู้  -การก่อสร้างเตาเผาขยะ ขยะอย่างเป็นระบบ 
การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง แบบมาตรฐาน ๑ แห่ง

รวม ๑    โครงการ 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๓    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๔  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
      ๕.  ยทุธศาสตร์ที ่๕  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ๕.๑    แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๕

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยต้อน 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    จ านวนบึงที่ได้รับ บึงห้วยต้อนป็น กองช่าง
บึงห้วยต้อน บึงห้วยต้อนให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  

๒ โครงการขุดลอก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงหนองแหวน 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      จ านวนบึงที่ได้รับ บึงหนองแหวนเป็น กองช่าง
บึงหนองแหวน บึงหนองแหวนให้สวยงาม  การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว

 สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๓ โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกบึงห้วยแย้ 20,000,000    20,000,000    20,000,000      20,000,000      เ บึงห้วยแย้เป็น กองช่าง
บึงห้วยแย้ให้สวยงาม   การขุดลอก แหล่งท่องเที่ยว
สามารถพัฒนาให้เป็น ,แหล่งกักเก็บน้ า
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

รวม ๓   โครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภูุมิภาคลุ่มน้้าโขง
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่๗ การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๖.   ยทุธศาสตร์ที ่  ๖  การ พัฒนาการทอ่งเทีย่ว
             ๖.๑   แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ  ผ.๐๕

 

 



แบบ  ผ.๐๖

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือให้ประชาชนและ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ได้เสริมสร้างความ ส านักปลัดเทศบาล
บุคลากร  ได้ตระหนัก โครงการ สามัคคีให้กับ
ถึงความส าคัญของวัน ประชาชนและ
ท้องถิ่นไทย  และ ท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่น

รวม ๑   โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังสง่เสริมและ เสริมสร้างคุณธรรมและ 200,000    200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้เข้ารับ บุคลาการในองคก์ร ส านักปลัดเทศบาล
และจริยธรรมในการปฎิบัติ ยกระดับมาตรฐาน จริยธรรมในการปฎิบัติ การอบรมมีความ เกิดจิตส านึกใน
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมให้ งานให้กับบุคลากรของ รู้ความเข้าใจ การประพฤติตน
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ เป็นผู้มีคุณธรรม พ้ืนฐาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด และมีจิตส านึก ตามหลักธรรมของ
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของ ตามหลักธรรมทาง ทั้งภายในและภายนอก ในการน าคุณธรรม พระพุทธศาสนา  
เทศบาลต าบลโนนสะอาด พระพุทธศาสนา สถานที่  หรือร่วมกับ จริยธรรมมาใช้ มีศีลธรรมคุณธรรม

หน่วยงานในพ้ืนที่ ในการปฏบิัติงาน และจริยธรรม
รวม ๑   โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
       ๗.   ยทุธศาสตร์ที ่   ๗    การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีดี่

               ๗.๒    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ

               ๗.๑    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.๐๖

 



แบบ  ผ.๐๖

 



แบบ ผ.๐๖

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้การ ๑.เพ่ือให้มีความรู้ความ เกษตรกรต าบลโนนสะอาด 300,000    300,000    300,000    300,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
ด าเนินงานตามแนวทาง เข้าใจในแนวทางการ โครงการ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ทต.โนนสะอาด
พระราชด าริเศรษฐกืจพอเพียง ด าเนินการวิถีชีวิตแบบ พอเพียงมากขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ให้กับประชาชนในการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริ
๓.เพ่ือสร้างและสง่เสริม
อาชีพให้กับประชาชน

รวม ๑   โครงการ 300,000    300,000    300,000    300,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ   โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ    จงัหวัดขอนแก่น

             ๔.๑    แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๗  การสร้างเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๔.   ยทุธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทนุ



แบบ  ผ.๐๖

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ อนุรักษ์พัฒนาและ  ๑. เพ่ือสนองนโยบายของ  -ปลูกต้นราชพฤษ์หรือ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้มี ป่าไม้มีจ านวนเพ่ิม ส านักปลัดเทศบาล
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นไม้อ่ืนๆ สว่นร่วมใน ขึ้นและป่าเสื่อม
และสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น  -ขยายเขตพ้ืนที่ป่าชุมชุม การอนุรักษ์ โทรมได้รับการดูแล

๒.ปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม เพ่ิมขึ้น ทรัพยากร
ให้เป็นป่าชุมชนอย่างย่ังยืน ธรรมชาติ

๒ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ๑.เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ ปลูกป่า ๒ ข้างทางในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ ชุมชนน่าอยู่ และ ส านักปลัดเทศบาล
๒.เพ่ือเพ่ิมปริมาณป่าไม้ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่เพ่ิมขึ้น ป่าไม้ได้รับการดูแล

รวม ๒   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่   ๓    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ข.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ ๔  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
      ๕.  ยทุธศาสตร์ที ่๕  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ๕.๑    แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท)

๒๕๖๓ 
(บาท)

๒๕๖๔ 
(บาท)

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดหาเคร่ืองขยาย เคร่ืองขยายเสียง 3,000       3,000       3,000       3,000       ส านักปลัดเทศบาล
เสียง (โทรโข่ง) โทรโข่ง

จ านวน  ๑  เคร่ือง
๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดหาเคร่ือง เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 40,000      40,000      40,000      40,000      ส านักปลัดเทศบาล

คอมพวิเตอร์พร้อม จ านวน  ๑  เคร่ือง
เคร่ืองพมิพ ์ เคร่ืองพมิพ ์
เคร่ืองส ารองกระแสไฟ จ านวน  ๑  เคร่ือง
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เคร่ืองส ารองกระแสไฟ

จ านวน  ๑  เคร่ือง
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้
จ านวน  ๑  ชุด

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหารถตู้ส านักงาน รถยนต์โดยสาร 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  ส านักปลัดเทศบาล
(รถตู้ส านักงาน)
จ านวน  ๑๒-๑๕ ที่นั่ง

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหารถส านักงาน รถยนต์นั่ง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ส านักปลัดเทศบาล
(รถส านักงาน)
จ านวน  ๔-๕  ที่นั่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภท

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ   จงัหวัดขอนแก่น

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๘ 



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท)

๒๕๖๓ 
(บาท)

๒๕๖๔ 
(บาท)

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดหาโทรทศัน์วงจรปดิ ติดกล้องวงจรปดิ 100,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัดเทศบาล

บริเวณส านักงาน

เทศบาลต าบลโนนสะอาด

และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

๖ การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เก็บชุดดับเพลิง ตู้เก็บชุดดับเพลิง 20,000      20,000      20,000      20,000      ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน ขนาดกวา้ง ๓ เมตร  

สูง ๒ เมตร จ านวน ๒ ตู้

๗ การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย 100,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน หมวก  เส้ือดับเพลิง

ถุงมือกันความร้อน 

กางเกง  รองเทา้บทู

กันความร้อน ฯลฯ

๘ การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน โต๊ะท างานจ านวน ๑ โต๊ะ 10,000      10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๙ การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานพบั 10,000      10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา

จ านวน ๑  หลัง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๐ การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ เก้าอี้นั่งท างาน 5,000       5,000       5,000       5,000       กองการศึกษา

(ราคาตามทอ้งตลาด)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. ๐๘ 



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท)

๒๕๖๓ 
(บาท)

๒๕๖๔ 
(บาท)

๑๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน โต๊ะท างานจ านวน ๑ โต๊ะ 10,000      10,000      10,000      10,000      กองช่าง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๒ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ เก้าอี้นั่งท างาน 5,000       5,000       5,000       5,000       กองช่าง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๓ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เก็บของ ตู้เก็บของขนาด ๒ บาน 10,000      10,000      10,000      10,000      กองช่าง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๔ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารขนาด ๒บาน 10,000      10,000      10,000      10,000      กองช่าง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๕ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเต็น  โต๊ะ เก้าอี้ เต็น  โต๊ะ  เก้าอี้ 100,000    100,000    100,000    100,000    กองช่าง

(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๖ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเคร่ือง GPS เคร่ือง GPS 35,000      35,000      35,000      35,000      กองช่าง

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๗ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์เก็บ 35,000      35,000      35,000      35,000      กองช่าง

เก็บตัวอย่างลูกบาศก์ ตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

คอนกรีต

๑๘ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหารถกระเช้า รถกระเช้าอเนกประสงค์ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  กองช่าง

อเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน

ใช้กับงานไฟฟา้ (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

4,993,000 4,993,000 4,993,000 4,993,000 

 
รวม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐๘ 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ เปา้ประสงค์ที่ ร้อยละของประชาชน ๖๕ ๗๐ ๘๐ ๙๐ สามารถด าเนิน กลยุทธ์ ๑.ส่งเสริมพัฒนา งานพฒันา เทศบาล

๑ ๓ ๒,๔ ๒,๓ ที่มีงานท าและรายได้ การได้  ๒๖ ที่ ๓,๔ กลุ่มอาชีพ ชุมชนและ ต าบล

มีการค้าการลงทนุที่ดี โครงการ ๒.ส่งเสริมการ งานการเกษตร โนนสะอาด

ตามหลักเศรษฐกิจ ปลูกแตงไทย ส านักงานปลัด

พอเพยีง ๓.อบรมการเล้ียง

อนุบาลปลา

๔.ส่งเสริมการ

ปลูกพริกและข้าว

๕.สนับสนุน

ส่งเสริมการค้า

ของกลุ่มอาชีพ

๓.๕  รายละเอียดยทุธศาสตร์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์
ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์
 อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
  อปท.

เป้าประสงค์
ตวัชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

แบบ  ยท. ๐๓ 



 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ เปา้ประสงค์ที่ ร้อยละของอัตราการ ๕๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ สามารถด าเนิน กลยุทธ์ ๑.จัดการด้าน งานสาธารณสุข เทศบาล

๒ ๑ ๑ ๕ เกิดโรคติดต่อของ การได้  ๒๘ ที่ ๕,๖ สาธารณสุข งานปอ้งกันฯ ต าบล

ประชากรในพื้นที่ลดลง โครงการ การป้องกันและ งานสวสัดิการฯ โนนสะอาด

ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับการ ควบคุมโรค ส านักงานปลัด

สงเคราะหเ์พิ่มขึ้น และ ๒.ส่งเสริมการ

ร้อยละของผู้ติดยาเสพ ออกก าลังกาย

ติดลดลง และสุขภาพจิต

๓.จัดอบรมฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด

๔.สงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ตวัชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์
ผลผลิต/
โครงการ

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์
 อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
  อปท.

เป้าประสงค์

แบบ  ยท. ๐๓ 



 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ เปา้ประสงค์ที่ ร้อยละของประชากร ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สามารถด าเนิน กลยุทธ์ ๑.ถนน คสล. งานไฟฟา้ เทศบาล

๓ ๒ ๓ ๑ ที่ได้รับความสะดวก การได้  ๙๒ ที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน และถนน ต าบล

จากการก่อสร้าง และ โครงการ ๒.ถนนลงหินคลุก กองช่าง โนนสะอาด

ซ่อมแซมปรับปรุงโครง สู่แหล่งเกษตร

สร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ๓.ถนนลาดยาง

ร้อยละของครัวเรือน เชื่อมระหว่าง

ที่มีน้ าเพยีงพอต่อการ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน

อุปโภคและบริโภค ๔.ไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในหมู่บ้าน

และรอบๆ หมู่บ้าน

๕.หอกระจายข่าว

๖.รางระบายน้ า

๗.สะพาน คสล.

๘.ขุดลอกบึงและ

หนองน้ าสาธารณะ

๙.ก าจัดวัชพืช

ในแหล่งน้ า

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์
 อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
  อปท.

เป้าประสงค์
ตวัชี้วัดผลผลิต/

โครงการ
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

แบบ  ยท. ๐๓ 



 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ เปา้ประสงค์ที่ ร้อยละของสมาชิก ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สามารถด าเนิน กลยุทธ์ ๑.การอนุรักษ์ งานการเกษตร เทศบาล

๔ ๔ ๕,๖ ๖ ในครัวเรือนที่เข้าร่วม การได้  ๒๔ ที่ ๘ พัฒนาและฟื้นฟู ส านักงานปลัด ต าบล

กิจกรรมด้านการเฝ้า โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ โนนสะอาด

ระวงัปอ้งกัน  ฟื้นฟู และส่ิงแวดล้อม

อนุรักษท์รัพยากร ๒.จัดโครงการ

ธรรมชาติและ อาสาสมัครพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม ป่า ร่วมปลูกป่า

๓.โครงการบริหาร

จัดการขยะ

๔.แก้ไขปัญหาการ

บุกรุกที่สาธารณะ

๕.ขุดลอกบึงและ

หนองน้ าสาธารณะ

เพื่อการเกษตรและ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ตวัชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์
ผลผลิต/
โครงการ

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์
 อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
  อปท.

เป้าประสงค์

แบบ  ยท. ๐๓ 











 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 

๑.๑  ที่ตั้ง 
ต าบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสายมลิวรรณ ห่างจากจังหวัด

ขอนแก่น ๙๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๖.๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐,๓๖๒.๕๐ ไร่  (ละติจุด ๑๖.๕๘  ลองจิจูด  
๑๐๒.๐)มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดพื้นที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพื้นที่  ตําบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ตําบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ตําบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด  (จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖)           
โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  คนแรก  ชื่อ  นายชั้นฟูา  ทีภูเวียง  
 

ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด   
ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๓-๒๑๐๓๑๘   โทรสาร  ๐๔๓-๒๑๐๓๑๘   

 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๑๖.๕๘   ตร.กม.  (๑๐,๓๖๒.๕๐ไร่)   มีลักษณะเป็นที่ราบริม

แม่น้ําเชิญ  มีบึงและหนองน้ํา (ขนาด ๒๐๐-๑,๐๐๐ ไร่) กระจายอยู่โดยทั่วไป (จํานวนบึงและหนอง ๗ แห่ง) 
นอกจากนั้นยังมีลําห้วยสายสั้นๆอีกส่วนหนึ่ง มีลุ่มน้ําสําคัญคือ ลุ่มน้ําเชิญ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแหล่ง
น้ําตามธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ ลําน้ําเชิญ เป็นแม่น้ําสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก  โดยสามารถจําแนกพ้ืนที่
ได้ดังนี้ 

 
ล าดับ ข้อมูล จ านวน(ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

๑ พ้ืนที่ปุาสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 

๔ พ้ืนที่อ่ืนๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 
รวม ๑๕,๙๘๙ 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

   พ้ืนที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จํานวน ๙,๐๗๙ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ ๕๖.๗๘ ของพ้ืนที่ทั้งตําบลหรือร้อยละ ๙๒.๗๔ ของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มา.(๑) สํานักงานสถิติจังหวัด
ขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จังหวัดขอนแก่น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชุมแพ 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ

แห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
* ลําน้ํา  ลําห้วย   จํานวน     ๔  แห่ง 

- ลําห้วยแย้ 
- ลําน้ําเชิญ 
- ลําห้วยต้อน 
- ลําห้วยน้อย 

* บึง หนอง/คลอง  จํานวน   ๖  แห่ง 
-    กุดยางใต้   หมู่ที่ ๔ 
-    กุดตาผาน   หมู่ที่ ๔ 
-    กุดเอ่ียนจ่อย   หมู่ที่ ๑ 
- บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน  หมู่ที่  ๑,๒,๙ 
- บึงหนองผือ    หมู่ที ่๗,๘ 
- บึงหนองบัว     หมู่ที ่๓ 

      แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-     ฝาย  ๒   แห่ง 
- บ่อน้ําตื้น – แห่ง 
-    บ่อโยก  ๔๐  แห่ง (ใช้การไม่ได้)  -    บ่อสาธารณะบ้านหนองบัว 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๑.๖ ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยางใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตําบลโนนหัน ต่อมาได้
แยกการปกครองออกจากตําบลโนนหันในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จํานวน 
๙ หมู่บ้านที่ให้ชื่อ "ตําบลโนนสะอาด" เนื่องจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตการ
ปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่หมู่บ้านอื่นในตําบลจึงได้ชื่อว่า "บ้านโนนสะอาด 
 จัดตั้งเป็นสภาตําบลโนนสะอาด (สภา)   เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๓๔ 
 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด (อบต.) เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลโนนสะอาด (เทศบาล)  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
       อาณาเขตของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 ทิศเหนือ จดพื้นที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพื้นที่  ตําบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ตําบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ตําบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
 หมู่ที่ ๑  บ้านโนนสะอาด 
 หมู่ที่ ๒  บ้านเหมือดแอ่ 
 หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
 หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
 หมู่ที่ ๕  บ้านแสนสุข 
 หมู่ที่  ๖   บ้านสมบูรณ์สุข 
 หมู่ที่  ๗   บ้านสนามบิน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
 หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

รายช่ือผู้น าหมู่บ้านต าบลโนนสะอาด 
 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายนาม ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ บ้านโนนสะอาด นายกัมพล   สิงห์อาจ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ นายมนตรี  รินอินทร์ 

๓ บ้านหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม 

๔ บ้านโนนลาน นายแดง  เจียมภูเขียว 

๕ บ้านแสนสุข นายไพรวัลย์  มาเวียง 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข นายพิชิต  ลาสอน 

๗ บ้านสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค์ 

๘ บ้านโนนเรียน นายสวิง  บุญบุรี 

๙ บ้านมิตรภาพ นายสุชาติ  สิงห์เอ่ียม 

ก านันต าบลโนนสะอาด นายพิชิต  ลาสอน 

 
 
๒.๒  การเลือกตั้ง 

  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑   ประกอบด้วย  หมู่ที่  ๑-๔   
เขตเลือกตั้งท่ี   ๒   ประกอบไปด้วย หมู่ที่  ๕-๙ 
 

   
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
ท าเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายชั้นฟูา  ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด 

๒ นายเลิศ  พรมลิ รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๑ 

๓ นายสมจิตร  สีมาสี รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๒ 

๔ นายวันที   รินอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕ นางสาวทักษิณา  ธรรมกุล เลขานุการนายกฯ 
 
 
 

  ท าเนียบสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต 

๑ นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง ประธานสภาเทศบาลฯ 

๒ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๔ นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๕ นายประมวล  เกิดคํา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๖ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๗ นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๘ นายสานิต  ชมพูมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๙ นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๐ นายไสว  บุตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๑๑ นางสุภาษี  คําเบ้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๒ นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๓.  ประชากร 
 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

   ประชากร ในปี ๒๕๕๙ มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๓๗ คน    แยกเป็นชาย ๓,๖๘๙ คน   หญิง ๒,๘๔๘ คน 
ข้อมูลจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๐๓๗ ครัวเรือน (บ้านปกติ  ๑,๘๘๐  ครัวเรือน  บ้านรื้อถอน  ๑๕๗  
ครัวเรือน)  
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

๑ บ้านโนนสะอาด ๒๘๔ ๕๓๔ ๔๗๘ ๑,๐๑๒ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ ๓๒๙ ๕๘๗ ๕๘๙ ๑,๑๗๖ 

๓ บ้านหนองบัว ๒๐๙ ๓๖๕ ๓๗๑ ๗๓๖ 

๔ บ้านโนนลาน ๓๔๓ ๕๕๒ ๕๔๑ ๑,๐๙๓ 

๕ บ้านแสนสุข ๑๘๖ ๑๗๘ ๑๘๑ ๓๕๙ 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข ๒๘๘ ๘๔๗ ๗๖ ๙๒๓ 

๗ บ้านสนามบิน ๑๕๐ ๒๓๘ ๒๔๑ ๔๗๙ 

๘ บ้านโนนเรียน ๑๗๕ ๒๙๑ ๒๘๖ ๕๗๗ 

๙ บ้านมิตรภาพ ๙๗ ๘๕ ๘๘ ๑๘๒ 

 รวมทั้งสิ้น ๒,๐๓๗ ๓,๖๘๙ ๒,๘๔๘ ๖,๕๓๗ 

 
** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอําเภอ   อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

    ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  พิมพ์วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 
๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

เป็นบุคคลที่ทําบัตรประจําตัวประชาชน ๒๒ ๒๑ ๔๓ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕  ป ี ๓,๑๖๒ ๒,๔๑๐ ๕,๕๗๒ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ป ี ๓,๐๔๔ ๒,๓๒๕ ๕,๓๖๙ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ป ี ๒,๙๕๒ ๒,๒๔๗ ๕,๑๙๙ 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร ๔๖ ๐ ๔๖ 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ๘๑ ๐ ๘๑ 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอําเภอ   อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
    ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  พิมพ์วันที่  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 

จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

ประชากรเยาวชน (อายุต่ํากว่า ๑๘  ปี) ๑,๖๕๘ ๑,๑๘๕ ๒,๘๔๓ 

ประชากร (อายุ ๑๘-๖๐  ปี) ๑,๖๕๐ ๑,๑๗๗ ๒,๘๒๗ 

ประชากรผู้สูงอายุ  (อายุมากกว่า  ๖๐  ปี) ๓๘๑ ๔๘๖ ๘๖๗ 

รวมประชากรทั้งสิ้น ๓,๖๘๙ ๒,๘๔๘ ๖,๕๓๗ 

 
**  ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด  อําเภอชุมแพ  จังหวัด
ขอนแก่น 
     ณ  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษ

ไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวั น ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

การศึกษา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๒     แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา   ๓    แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  -   แห่ง 
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา  -  แห่ง 
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง 

 
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์  ๒  แห่ง คือ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด   
                 ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาภิรมย์ (บ้านเหมือดแอ่)  
                 ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 
 
๒.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๓ แห่ง คือ 
 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 
 โรงเรียนบ้านโนนลาน  
 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 

 
 

การศึกษา  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านโนนบุรุษ ๙ ๘ ๖๙ ๕๓ ๑๒๒ 
๒ บ้านโนนลาน ๖ ๘ ๒๘ ๓๖ ๖๔ 
๓ เหมือดแอ่หนองบัว ๙ ๖ ๒๘ ๓๘ ๖๖ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ๔ ๔ ๔๐ ๓๐ ๗๐ 
๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ๓ ๓ ๒๒ ๒๐ ๔๒ 

 
๔.๒  สาธารณสุข 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี  สําหรับเด็ก        แรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  
๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข                  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

- โรงพยาบาลของรัฐ   - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจําหมู่บ้าน/ตําบล ๑   แห่ง(อยู่ในเขตเทศบาลโนนหัน) 
- สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง 
- อัตราและการใช้ส้วม   ๑๐๐      เปอร์เซ็นต์ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 ๔.๓  อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทําลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   ปัญหาคือจากข้อมูลที่สํารวจพบว่ามีครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือการ
จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังในที่สาธารณะ  ติดตั้งไฟส่องสว่างทางร่วมทางแยก  ติดตั้งปูายบอกทางและลูกศรบอก
ทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  อปพร.  เพ่ือระงับ



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

เหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจ
หน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้              
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรชุมแพ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.)  และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอชุมแพ(ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการปูองกันและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่  ผู้ติดยา  ผู้เสพ  ผู้ค้า  ให้ห่างไกลและรู้ทัน
ยาเสพติด  จึงไม่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาดอีกต่อไป  

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
๓.  ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
โดยทางรถยนต์ เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยู่ติดกับถนนมลิวรรณ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับภาคเหนือ

ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย และเป็นประตูเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทางจังหวัดเลยทะลุออก
ประเทศลาว  ส่วนการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น  ตามถนนมะลิวรรณ  ผ่านอําเภอชุมแพ ถึงเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอชุมแพ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๙๒ กิโลเมตร 

 

 ๕.๒  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก พ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๓  การประปา 
 ประชาชนตําบลโนนสะอาด ทุกหมู่บ้านใช้น้ําจากประปาหมู่บ้าน  ซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดทํา  และงบอุดหนุนเพ่ิมเติมจากเงินกองทุนประปาหมู่บ้าน  มีการตรวจสอบและวัด
ปริมาณคุณภาพของน้ําประปาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน   
 ๕.๔  ศาสนาและวัฒนธรรม 

สถาบันทางศาสนา 
-     วัด/สํานักสงฆ ์  ๗ แห่ง  ได้แก่ 

1. วัดสระแก้ว บ้านเหมือดแอ่ 
2. วัดสว่างศรีบุญเรือง 
3. วัดปุาโนนลาน 
4. วัดโนนสะอาด 
5. วัดโนนสําราญ  
6. วัดโนนบุรุษ 
7. วัดบึงสว่าง 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย 
รับราชการ เป็นต้น เฉลี่ยรายได้ของประชากร ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี พืชทางการเกษตรที่นิยมปลูกมาก
ที่สุด นอกจากข้าวแล้ว ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก ส้มโอ ฝรั่ง มะเขือ เป็นต้น 
   สําหรับการรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  มีทั้งสิ้น ๒๐ กลุ่ม มีสมาชิกเกือบ ๒,๐๐๐ คน และมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือการออมทรัพย์ จํานวน ๙ กลุ่ม สมาชิกก็คือราษฎรแต่ละหมู่บ้าน  อาชีพ แบ่งเป็น 

-   การทํานา เป็นอาชีพหลักของราษฎร  ได้ผลผลิต ๔๖๘ กิโลกรัม/ไร่ 
-  ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแล้ง  จํานวน  ๔๕๒ ครัวเรือน 
-  เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือขาย    จํานวน   ๑๑๘   ครัวเรือน 
-  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากกกว่า ๑ อาชีพ  จํานวน   ๗๔๒  ครัวเรือน 
-   ทําการประกอบอาชีพอย่างเดียว  จํานวน    ๒๖๒   ครัวเรือน 
-  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม้ ทําบ่อเลี้ยงปลา ไว้เพื่อกินในครัวเรือนและจําหน่าย 
และอพยพไปประกอบอาชีพยังที่อ่ืน 

 

 ๖.๒  การประมง 
 ตําบลโนนสะอาด  ไม่มีอาชีพประมง  แต่มีการจับปลาหากินตามฤดูกาล  เพราะตําบลโนนสะอาดมี
แหล่งน้ําตามธรรมชาติหลายแห่ง  และเป็นทางผ่านของน้ําเชิญ  ทําให้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ดี  และน้ํา
หลากในช่วงฤดูฝน  จึงทําให้ประชาชนในตําบลมีเครื่องมือไว้หาปลาเกือบทุกครัวเรือน  ซึ่งทางเทศบาล
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ตําบลโนนสะอาด  ได้มีโครงการอนุบาลปลา  และเพาะพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในตําบลโนนสะอาด  ได้มี
ความรู้ไว้ประกอบอาชีพด้วยอีกทาง 
 

 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
 ประชาชนในตําบลโนนสะอาด  บางส่วนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัว  ควาย  หมู  เป็ด  และไก่  และทาง
เทศบาลได้จัดอบรมร่วมกับปศุสัตว์อําเภอชุมแพ  เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา  พร้อมทั้งมี
มาตรการกํากับควบคุมดูแลประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย  เพ่ือไม่ให้ส่งผลเสียหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
 

๖.๔  การบริการ 
โรงแรม   ๒ แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๓      แห่ง 
ปั๊มน้ํามันและก๊าซ ๑   แห่ง 

 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นําโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  โดยขุดลอกบึงห้วยต้อน บึงหนองแหวน  เพ่ือผลิตไฟฟูาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
อําเภอชุมแพ  เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และตําบลโนนสะอาดติดกับเขตท่องเที่ยวเขื่อนจุฬาภรณ์  
น้ําผุดทับลาว  อําเภอคอนสารของจังหวัดชัยภูมิ  ทางผ่านไปน้ําหนาว  เขาค้อ  ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์  
และภูเรือ  เชียงคาน  จังหวัดเลย  ฯลฯ 
    

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   ๑๒   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ํากว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
-  โรงทําไม้แปรรูป    จํานวน    ๑   แห่ง 
-  โรงงานหล่อเสาปูน    จํานวน    ๑   แห่ง 

 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  กลุ่มอาชีพ    จํานวน    ๑๑    กลุ่ม 

 ๖.๘  สถานที่ราชการในพื้นที่หรือใกล้เคียง 
-  ที่ทําการเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
-  ที่ทําการเทศบาลตําบลโนนหัน 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด 
-  ฝายชลประทาน ๑ แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
-  กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ (ค่ายมหาศักดิพลเสพ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

-  โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
-  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๒๕.๕๘  ตร.กม.(๑) (๑๕,๙๘๙  ไร่)  มีลักษณะเป็นที่ราบริมแม่น้ํา

เชิญ  มีบึงและหนองน้ํา  (ขนาด  ๒๐๐-๑,๐๐๐  ไร่)  กระจายอยู่โดยทั่วไป  (จํานวนบึงและหนอง  ๗  แห่ง)  

นอกจากนั้นยังมีลําห้วยสายสั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่ง  มีลุ่มน้ําสําคัญคือ  ลุ่มน้ําเชิญ  โดยสามารถจําแนกพ้ืนที่ได้
ดังนี้ 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
๑ พ้ืนที่ปุาสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

 รวม ๑๕,๙๘๙  
 

 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี  ๒๕๔๖-๒๕๔๙  จํานวน  ๙,๐๗๙ ไร่     คิดเป็นร้อยละ  
๕๖.๗๘  ของพ้ืนที่ทั้งตําบลหรือร้อยละ  ๙๒.๗๔  ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 

(ที่มา)       สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น  สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๕  จังหวัดขอนแก่น   
              สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชุมแพ) 

 

 ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

* ลําน้ํา  ลําห้วย  จํานวน    ๔  แห่ง 
- ลําห้วยแย้ 
- ลําน้ําเชิญ 
- ลําห้วยต้อน 
- ลําห้วยน้อย 

* บึง หนอง/คลอง  จํานวน   ๖  แห่ง 
-     กุดยางใต้  หมู่ที่ ๔ 
-     กุดตาผาน  หมู่ที่ ๔ 
-     กุดเอ่ียนจ่อย หมู่ที่ ๑ 
-  บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน ม.๑,๒,๙ 
-  บึงหนองผือ  หมู่ ๗,๘ 
-  บึงหนองบัว   หมู่ ๓ 

    *     แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
-     ฝาย  ๒   แห่ง 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

- บ่อน้ําตื้น – แห่ง 
- บ่อโยก  ๔๐  แห่ง (ใช้การไม่ได้) 
บ่อน้ําท่ีขุดใหม่จํานวน  ๑  บ่อคือ บ่อข้างปุาช้าสาธารณะบ้านหนองบัว 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยางใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

 

 ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
 ตําบลโนนสะอาด  มีแหล่งน้ํากิน  น้ําใช้ จากบ่อน้ําใต้ดินโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล  และการผันน้ําจาก
บึงห้วยต้อนและบึงหนองแหวนขึ้นมาเพ่ือใช้ในการอุปโภคและเพ่ือการเกษตร 
 

๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๘.๑  การนับถือศาสนา 
ประชาชนตําบลโนนสะอาด  ร้อยละ  ๙๐  นับถือศาสนาพุทธ  อีกร้อยละ  ๑๐  นับถือศาสนาอ่ืนๆ 

สถานประกอบกิจกรรมทางศาสนามีจํานวน  ๗  แห่ง  ได้แก่ 
๑. วัดสระแก้ว บ้านเหมือดแอ่ 
๒. วัดสว่างศรีบุญเรือง 
๓. วัดปุาโนนลาน 
๔. วัดโนนสะอาด 
๕. วัดโนนสําราญ  
๖. วัดโนนบุรุษ 
๗. วัดบึงสว่าง 

 

๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน  
๑. ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา  
๒. ประเพณีบุญบั้งไฟ  
๓. ลอยกระทง  
๔. บุญข้าวสาก (กระยาสาด)  
๕. บุญมหาชาติ (พระเหวด)  
๖. บุญข้าวประดับดิน  
๗. บุญกฐิน  
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด 
ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอ

ลํา นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
   -  ชื่อนายโฮง อาจเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
   -  ชื่อนายบุญมี ปัสสาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
   -  ชื่อนายทวีป สีมาลี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑ รายละเอียด นักผญา  
   ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า และ
หัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
   -  ชื่อนายจันทร์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓ รายละเอียด จักสาน  
   -  ชื่อนายเนา แก้วตา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด จักสาน  
   -  ชื่อนายสมดี สุขขี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๒ รายละเอียด จักสาน  
   ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
  -  ชื่อนายเสถียร แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๘ รายละเอียด  

เกษตรผสมผสาน  
- ชื่อนายประสิทธิ์ ยะสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑  
- ชื่อนายชาตรี เดชครอบ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๗ รายละเอียด  
ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ 
- ชื่อนางทองเหลือง แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑ รายละเอียด ประธาน กพสอ., ประธาน
กลุ่มเย็บผ้า, อช. , ประธานกลุ่มปุ๋ยเกษตร  
-  ชื่อนายบุญแสง พรนิคม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน  
-  ชื่อนายอาน ทองสน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๘ รายละเอียด ประธาน กลุ่มผู้ใช้น้ํา, ประธาน
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  
หมู่ที่  ๒  บ้านเหมือดแอ่ 
๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนายบุญ สีดาแหลม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๗ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
๑.๒ ชื่อนายเลื่อม วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเปุาพ้ืนบ้าน  
๑.๓ ชื่อนายแพง ปัญญาละ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕ รายละเอียด หมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนางคํามี กวางขุนทด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๒.๒ ชื่อนายเลื่อน วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเปุาพ้ืนบ้าน  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนายบุญตา ทองจร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๒ ชื่อนายเสถียร มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด แกะสลัก  
๓.๓ ชื่อนายประดิษฐ์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ รายละเอียด จักสาน  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนายสวาท เผือดสิงห์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
๔.๒ ชื่อนางฉลอง บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูป/ถนอมอาหาร ได้แก่  
๕.๑ นายขาน จังภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๕ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
๕.๒ นายสมชาย บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
๖ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๖.๑ ชื่อนายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน, ประธาน
กองทุน กข.คจ.  
๖.๒ ชื่อนายคาน เส็งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ รายละเอียด รองนายก อบต. - โนน
สะอาด  
๖.๓ ชื่อนางอุดม ริมอินทร์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
๖.๔ ชื่อนายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓ รายละเอียด ประธานกลุ่ม- น้ําแข็ง
หลอด  
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่   
๑.๑ ชื่อนายจอม เจริญคุณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด รักษางูพิษ  
๑.๒ ชื่อนายมูล มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด หมอจ๊ํา  
๑.๓ ชื่อนายประจบ จันทะวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑ รายละเอียด หมอพราหมณ์  
๑.๔ ชื่อนายทองแดง อ่ึงหนองบัว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ รายละเอียด หมอเปุา  
๑.๕ ชื่อนายทองสุข วิมลเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด หมอถอนพิษ  
๑.๖ ชื่อนายผัน สิมมา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๓ รายละเอียด หมอเปุาคางทูม  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนายไพบูลย์ พลทองมาก ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔ รายละเอียด มรรคทายก  
๒.๒ ชื่อนายสิทธิพร เจริญเกียรติ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ รายละเอียด หมอแคน  
๒.๓ ชื่อนางตื้อ เจริญคูณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ผญา  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
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๓.๑ ชื่อนายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
๓.๒ ชื่อนายประมูล ลาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด ช่างปูน  
๓.๓ ชื่อนายนิพนธ์ อาพา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐ รายละเอียด ช่างไม้  
๓.๔ ชื่อนายเสาร์ วรรณชัย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ รายละเอียด หมอจักสาน  
๓.๕ ชื่อนางอยู่ คําแผ่น ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ทอผ้า  
๓.๖ ชื่อนายหล่าม ชัยบุญ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๑ รายละเอียด แกะสลัก  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนายอุทิศ สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๒ ชื่อนายสุรเวช นาคนชมที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
๔.๓ ชื่อนายทองใบ แจ้งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๕ รายละเอียด ปรับใช้เทคโนโลยี  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๕.๑ ชื่อนายวิลัย สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๗๓ รายละเอียด ผู้นําหมู่บ้าน  
๕.๒ ชื่อนางวัฒนา ศรีภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๔ รายละเอียด ประธาน อสม.  
๕.๓ ชื่อนายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ประธานกลุ่ม- เกษตรอินทรีย์  
หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนายบุญ พรสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐ รายละเอียด หมอพ้ืนบ้าน  
๑.๒ ชื่อนายอุทัย ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๖ รายละเอียด หมอพื้นบ้าน  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนายอ้วก ศรีจริยวงค์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ   
๒.๒ ชื่อนายคําถ่อง ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
๒.๓ ชื่อนายโพธิ์ แจ้งคํา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๘ รายละเอียด หมอลําพื้นบ้าน  
๒.๔ ชื่อนายอุดม แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒ รายละเอียด หมอแคน  
๒.๕ ชื่อนายสงกรานต์ ทองไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๒ รายละเอียด ผญา  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนายจันดา เวียงเหล็ก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๒ ชื่อนายบัว น้อยศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘ รายละเอียด ช่างไม้  
๓.๓ ชื่อนายลี กระจันเพ็ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๔ รายละเอียด จักสาน  
๓.๔ ชื่อนายอนันต์ ฤาชา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด หัตถกรรม  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนางศุภศิริ หันทรักษ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๒ ชื่อนายสุปคม ภูหลาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
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๔.๓ ชื่อนายกิตติ อุปแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๔ ชื่อนายทองสุข กัวขุนทด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๕ ชื่อนายยุทธ หมื่นชั่ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๕.๑ ชื่อนางบุญล้น สัสดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด ประธาน อสม.  
๕.๒ ชื่อนางลําไย สอนคราม ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๓ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
๕.๓ ชื่อนายแคล้ว ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มข้าว- หอม
มะลิ  
๕.๔ ชื่อนายอุดม ไกรเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ประธาน กลุ่มถั่วเหลือง  
๕.๕ ชื่อนายแหงม อ่อนศรีชัย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๕๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มจิ้งหรีด  
๕.๖ ชื่อนายทรงพจน์ บุญโคกล่าม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  ๕  บ้านแสนสุข 
๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนายหนัน คําภาพงษ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๙๕ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
๑.๒ ชื่อนางคําสรวย ชนะสงคราม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๕๑ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
๒.๒ ชื่อนายชาลี เพียโคตร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๑ รายละเอียด มรรคทายก  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนางกองแก้ว เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๒ ชื่อนางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๔ รายละเอียด จักสาน  
๓.๓ ชื่อนางเพ็ญ อรรคพงษ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒ รายละเอียด จักสาน  
๓.๔ ชื่อนางรม แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด จักสาน  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนาประหยัด ชํานาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๐ รายละเอียด ทําสวนฝรั่ง  
๔.๒ ชื่อนางเตือนจิตร แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๑ รายละเอียด ทําสวนส้มโอ  
๔.๓ ชื่อนายมนูญ คํามูลคร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘๓ รายละเอียด ทําสวนฝรั่ง  
๔.๔ ชื่อนายบัณฑิต ชํานาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๑ รายละเอียด ทําสวนฝรั่ง  
๔.๕ ชื่อนายประเทียม จิ๋วบํารุง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๑ รายละเอียด ทําสวนฝรั่ง  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๕.๑ ชื่อนายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์, ประธานกลุ่มข้าวหอมมะลิ  
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๕.๒ ชื่อนางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๔ รายละเอียด ประธานกลุ่มสตรี - ออม
ทรัพย์, ประธาน กพสม.  
๕.๓ ชื่อนายทวี สมสุภาพ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๖ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๖  บ้านสมบูรณ์สุข 
1. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
2. ชื่อนางโพนทอง เชื้อจีน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
3. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 

หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
4. ชื่อนายคําเต็ม สุกทางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓ รายละเอียด มรรคทายก  
5. ชื่อนางพิกุล มีสิม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๒ รายละเอียด หมอลํา  
6. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอ

ผ้า และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
7. ชื่อนายกิ้ง ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ รายละเอียด จักสาน  
8. ชื่อนายสาคร มาตนนท์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕ รายละเอียด ช่างไม้  
9. ชื่อนางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๑ รายละเอียด ทอผ้า  
10. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ

ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
11. ชื่อนายขวัญใจ อุปสาร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
12. ชื่อนายสงวน สีน้ําอ้อม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๔๒ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
13. ชื่อนายเฉลิม สุดตาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒๕ รายละเอียด เกษตรธรรมชาติ  
14. ชื่อนายอนงค์ มากเพ็ชร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๙ รายละเอียด การขยายพันธุ์สัตว์  
15. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กร

และเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
16. ชื่อนางสมปอง บุญโสภิญ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๔๒ รายละเอียด หนอไม้แพ็คถุง  
17. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กร

และเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
18. ชื่อนายพิชิต ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด กํานัน , ประธานกลุ่ม- เลี้ยงโค

พันธุ์พ้ืนเมือง  
19. ชื่อนางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๒ รายละเอียด ประธานกลุ่มทอ- ผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ  
20. ชื่อนางเดือนฉาย รูปโฉมศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
หมู่ที่  ๗  บ้านสนามบิน 

๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนางหนูจิตร บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
๑.๒ ชื่อนายจันทร์ อุทัยเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
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๒.๑ ชื่อนางแดง วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๑ รายละเอียด นักผญา  
๒.๒ ชื่อนายสมบูรณ์ มิตมาต ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ รายละเอียด หมอสูตร  
๒.๓ ชื่อนายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
๒.๔ ชื่อนายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด มรรคทายก  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนางนกแก้ว หล้าวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๘๒ รายละเอียด ทอผ้าไหม  
๓.๒ ชื่อนายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ รายละเอียด จักสาน  
๓.๓ ชื่อนายมาย เวียงทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๔ ชื่อนายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด จักสาน  
๓.๕ ชื่อนายสินทร ดอนม่วง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๕ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
๓.๖ ชื่อนายประหยัด มิควาฬ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
๓.๗ ชื่อนายสมยศ เนสุสินธุ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนายสานิต ชมภูมาตย์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน, ประธาน 
กข.คจ.  
๔.๒ ชื่อนายสงคราม สอนเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ส.อบต.  
๔.๓ ชื่อนางสังเวียน ราชวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๓ รายละเอียด ส.อบต.  
๔.๔ ชื่อนายสมัย พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๓ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
๔.๕ ชื่อนายวิลัย โหน่งเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ รายละเอียด ประธานประชาคม- หมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
๑ แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนายน้อม บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ รายละเอียด หมอสูตร  
๑.๒ ชื่อนายบุญส่ง ตาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐ รายละเอียด หมอสูตร  
๒ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนายเพลิน วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ รายละเอียด มรรคทายก  
๓ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ รายละเอียด ช่างแกะสลัก  
๓.๒ ชื่อนายส่าน นิชํานาญ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๔ รายละเอียด จักสาน  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๔.๑ ชื่อนายหนู เนตรมาเพชร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๒ ชื่อนายคํา บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๓ ชื่อนายคําผ่าย บุญสนอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
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๔.๔ ชื่อนายทองเหลา โพธิ์เหลือง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๕ ชื่อนายพิศ แต่งสุวรรณ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๕.๑ ชื่อนายคํา บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน  
๕.๒ ชื่อนายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๗ รายละเอียด ประธานกลุ่ม- 
เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
๕.๓ ชื่อนางหนูน้อย บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 
๑ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร 
หมอลํา นักดนตรีพ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลํา นักผญา และกวีต่างๆ ได้แก่  
๑.๑ ชื่อนายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด มรรคทายก   
๑.๒ ชื่อนายทองคํา ถนอมผล ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕ รายละเอียด หมอแคน  
๒ ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
๒.๑ ชื่อนายบุญมี บุตรกันหา ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
๒.๒ ชื่อนาย เชาวลิต ประจิตร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ รายละเอียด ช่างปูน 
๒.๓ ชื่อนายสะอาด สิงห์ลอด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙ รายละเอียด ช่างไม้  
๓ ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
๓.๑ ชื่อนายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๓.๒ ชื่อนายทองคํา ถนอมผลที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
๔ ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูปถนอมอาหาร ได้แก่  
๔.๑ นางดอกอ้อ ทิพย์รักษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐ รายละเอียด เนื้อเค็ม  
๔.๒ นางอัมพร สอนแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๐ รายละเอียด ปลาส้ม  
๕ ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๕.๑ ชื่อนายอวยชัย โคตรศรี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๓ รายละเอียด ประธานกองทุน- หมู่บ้าน  

 

๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

หมู่ที่  ๑ บ้านโนนสะอาด 
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าห่ม  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้าห่ม  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางทองเหลือง แพงแซง เลขที่ ๑ บ้านโนนสะอาด  
ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
- กําลังการผลิต ๑๕ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐๐ บาท  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๒. ชื่อผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางทองเหลือง แพงแซง เลขที่ ๑  
บ้านโนนสะอาด ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
- กําลังการผลิต ๑๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐ บาท  
๓. ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มจักรสานไม้ไผ่  
- ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ ชื่อ นายบุญแสง พรนิคม เลขท่ี ๑๙๕  
บ้านโนนสะอาด ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
- กําลังการผลิต ๑ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๖๐ บาท  
๔. ชื่อผลิตภัณฑ์ ฝรั่ง  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มไม้ผล  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางทองเหลือ แพงแซง เลขท่ี ๑  
บ้านโนนสะอาด ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
- กําลังการผลิต ๑,๐๐๐ ก.ก./เดือน ราคา/ก.ก.ละ ๗ บาท 
หมู่ที่  ๓ บ้านหนองบัว 
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางอยู่ คําแผ่น เลขที่ ๕ บ้านหนองบัว ตําบลโนน
สะอาด โทรศัพท์ -  
- กําลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๕๐๐ บาท  
๒. ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลอกผ้าห่ม  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้า  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางลําใย เพชรเสถียร เลขท่ี ๑๒๗ บ้านหนองบัว 
ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๓๖๕๘  
- กําลังการผลิต ๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๙๕ บาท  
หมู่ที่  ๕ บ้านแสนสุข 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวาย  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มสตรี ม.๕ บ้านแสนสุข  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางสมภาร สุรินราช เลขท่ี ๑๘๔  
บ้านแสนสุข ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ - กําลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/
หน่วย/ชิ้น ๔๐ บาท 
หมู่ที่  ๗ บ้านสนามบิน 
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางอยู่ คําแผ่น เลขที่ ๕  
บ้านหนองบัว ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ -  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

- กําลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๕๐๐ บาท  
๒. ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลอกผ้าห่ม  
- ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้า  
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นางลําใย เพชรเสถียร เลขท่ี ๑๒๗  
บ้านหนองบัว ตําบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๓๖๕๘  
- กําลังการผลิต ๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๙๕ บาท  

 

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๒๕.๕๘  ตร.กม.(๑) (๑๕,๙๘๙  ไร่) 

มีลักษณะเป็นที่ราบริมแม่น้ําเชิญ  มีบึงและหนองน้ํา  (ขนาด  ๒๐๐-๑,๐๐๐  ไร)่  กระจายอยู่
โดยทั่วไป  (จํานวนบึงและหนอง  ๗  แห่ง)  นอกจากนั้นยังมีลําห้วยสายสั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่ง  มีลุ่มน้ําสําคัญ
คือ  ลุ่มน้ําเชิญ  โดยสามารถจําแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

 
ล าดับ ข้อมูล จ านวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

๑ พ้ืนที่ปุาสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

 รวม ๑๕,๙๘๙  
 
       พ้ืนที่ ตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี   ๒๕๔๖-๒๕๔๙    จํานวน   ๙,๐๗๙   ไร่                
คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๗๘  ของพ้ืนที่ทั้งตําบลหรือร้อยละ  ๙๒.๗๔  ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะของบึงห้วยต้อน  บึงหนองแหวน  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดินภูเขา  ทํา
การเกษตรยาก  ต้องเปลี่ยนไปปลูกอย่างอ่ืนที่เหมาะกับสภาพดิน  แต่โดยรวมแล้วเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชเกือบทุกชนิด  และใกล้กับแหล่งตลาดสินค้าทางการเกษตร 

 

น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถ 

หาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ส่วนที่ ๒ 
 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามท่ีเทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐)  และ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) อันมี
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดําเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
  ทั้งนี้ เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว             
ตามแผนพัฒนา  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  ปี ๒๕๕๗ 

บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 

การตั้ง
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๓๕ ๒๘ ๒๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ๗ ๕ ๔ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๓๐ ๒๑ ๑๘ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน ๙ ๖ ๔ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๐ ๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ๐ ๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี   ๑๗ ๑๑ ๙ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ ๗๑ ๖๐ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  ปี ๒๕๕๘ 

บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 

การตั้ง
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๔๗ ๔๔ ๒๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ๙ ๖ ๔ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนนา่อยู ่ ๓๔ ๒๒ ๑๓ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน ๘ ๗ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๒ ๒ ๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ๒ ๒ ๒ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี  ๘ ๗ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ ๙๐ ๔๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  ปี ๒๕๕๙ 

บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 

การตั้ง
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๓๙ ๒๕ ๑๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๘ ๖ ๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนนา่อยู ่ ๔๑ ๑๙ ๑๖ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน ๘ ๖ ๔ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๖ ๕ ๔ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ๑ ๑ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี  ๗ ๖ ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ ๖๘ ๔๔ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  ปี ๒๕๖๐ 

บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 

การตั้ง
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๔๓ ๒๒  

๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๔ ๑๐  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๓๗ ๑๘  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน ๘ ๕  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๕  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ๔ ๐  

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี   ๒๕ ๑๙  

รวมทั้งสิ้น ๑๓๙ ๗๙  

 
 

การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) 

 

การ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   ๒๕๕๗ งบประมาณ   ๒๕๕๘ 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

จํานวน
โครงการ 

๑๐๕ ๗๑ ๗๑ ๖๐ ๑๑๐ ๙๐ ๙๐ ๔๔ 

ร้อยละ - ๖๗.๖๒ ๖๗.๖๒ ๕๗.๑๔ - ๘๑.๘๒ ๘๑.๘๒ ๔๐ 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กับ   ๒๕๕๙) 

 

การ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   ๒๕๕๘ งบประมาณ   ๒๕๕๙ 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

จํานวน
โครงการ 

๑๑๐ ๙๐ ๙๐ ๔๔ ๑๒๒ ๖๘ ๖๘ ๔๔ 

ร้อยละ - ๘๑.๘๒ ๘๑.๘๒ ๔๐ - ๕๕.๗๔ ๕๕.๗๔ ๓๖.๐๗ 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   กับ   ๒๕๖๐) 

 

การ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ   ๒๕๕๙ งบประมาณ   ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

 

แผนพัฒนา 

สามป ี

แผนการ
ด าเนินงาน 

เทศบัญญัติ 

 

การเบิกจ่าย 

จํานวน
โครงการ 

๑๒๒ ๖๘ ๖๘ ๔๔ ๑๓๙ ๗๙ ๗๙ - 

ร้อยละ - ๕๕.๗๔ ๕๕.๗๔ ๓๖.๐๗ - ๕๖.๘๓ ๕๖.๘๓ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       ตามท่ีเทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

๑.๒.๑  เชิงปริมาณ 
 

 
 
 

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

1.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 30 8,380,030.00 21 3,054,980.00 18 1,752,192.94 18 1,752,192.94 18 1,752,192.94

2.การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมี

คณุภาพ

35 5,030,740.00 28 4,405,740.00 25 2,945,253.48 25 2,945,253.48 25 2,945,253.48

3.การแกไ้ขปัญหาความยากจน 7 9,099,400.00 5 936,000.00 4 651,891.00 4 651,891.00 4 651,891.00

4.การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนการคา้ 

และการลงทุน

9 350,000.00 6 178,000.00 4 140,633.00 4 140,633.00 4 140,633.00

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม

4 3,140,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6.การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 41,100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 17 3,812,040.00 11 2,786,000.00 9 574,161.00 9 574,161.00 9 574,161.00

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

เบิกจา่ย 100%ยุทธศาสตร์
แผนการด าเนินงาน

ทั้งหมด
อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปี  ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ ๓๙ ๒๕ ๒๐.๔๙ 

๒.  ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน ๑๘ ๖ ๔.๙๒ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๔๑ ๑๙ ๑๕.๕๗ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า   และการลงทุน ๘ ๖ ๔.๙๒ 

๕.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

     และสิ่งแวดล้อม 
๖ ๕ ๔.๑๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ๑ ๐.๘๒ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ด ี ๗ ๖ ๔.๙๒ 

รวม ๑๒๒ ๖๘ ๕๕.๗๔ 

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

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

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

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

4.การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนการคา้ และ

การลงทุน

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

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม

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

6.การพัฒนาการท่องเท่ียว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 7 450,000.00 7 450,000.00 6 350,000.00 6 306,299.57 6 306,299.57
96 12,054,580.00 79 10,927,080.00 44 9,261,580.00 44 7,505,227.41 44 7,505,227.41

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน   ปี 2558
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

เบิกจา่ยยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน อนุมตัิงบประมาณ 100%ลงนามสัญญา



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
๑.๒.๒  เชิงคุณภาพ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี  ๒๕๕๗ 
 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อระบายน้ํา, ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ฯลฯ ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการคมนาคม 

 

๒. ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
          ได้พัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  โดยการขุดลอกคลองส่งน้ํา, ก่อสร้าง

คันดินกั้นน้ําริมฝั่งน้ําเชิญ   ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด ได้มีน้ําอุปโภค บริโภค  และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 

๓.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ได้ส่งเสริม  สนับสนนุการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ   โดยพัฒนาให้มีความรู้คู่

คุณธรรม  สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และให้
ความสําคัญแก่การสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม,สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  
คนชราและผู้ด้อยโอกาส  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีที่ดีงาม,ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้าง
โอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยการรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 

๔.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ําเสีย, ได้อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม  

  
๕. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
              ได้พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน  โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณ  โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น  และรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี  ๒๕๕๘ 

๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อระบายน้ํา, ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ฯลฯ ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการคมนาคม 

   ๒.  ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
         ได้พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  โดยการขุดลอกคลองส่งน้ํา, ก่อสร้าง

คันดินกั้นน้ําริมฝั่งน้ําเชิญ   ประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด ได้มีน้ําอุปโภค บริโภค  และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

   ๓.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
        ได้ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ   โดยพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม  

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และให้ความสําคัญแก่
การสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีท่ีดีงาม,ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชน
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยการรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

    ๔.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ําเสีย, ได้อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม   

    ๕.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
         ได้พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน  โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณ  โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น  และรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐   

 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๙. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณภัย 
๑๐. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๑. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๒. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๓. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๔. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัยต่างๆ 
๑๕. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
๑๖. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนทีม่ีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ใน

เขตเทศบาลทั้งหมด 
๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
๓. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
๔. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการได้

ตามท่ีประชาชนต้องการ  ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดน้ําท่วมขังในบางจุด 

ทําให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
  ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ   
  ๕. การก่อสร้างทางสัญจรไปมายังเป็นคอนกรีต  ซึ่งชํารุดง่าย  ต้องดําเนินการก่อสร้างเป็น
ถนนลาดยางทั้งในหมู่บ้าน และจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน   ตําบล  ให้ครบทุกเส้นทาง 
  ๖. งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาลที่มีมาก   
 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐   

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

ดําเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่   

   
 แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ
และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    

 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลโนนสะอาดมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง
ไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี                              

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหา
วาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุด

บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลตําบลโนนสะอาดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ํา  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่า

นี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
          การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะ
นําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะ
ได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
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ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า 
ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรม
ข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของ
ภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้า
หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจาก
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้า
และบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวม
อํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะ
ในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
จากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือ
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ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ 
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดัน
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้าน
การ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ
และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และ
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บริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจาก
ร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  
อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มี
การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความ
เป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
คล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะ
ฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ต้องอาศัยการ
เพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาด
ของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็น
สําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิ
ผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
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มีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจําเป็นในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
แข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไก
เชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนา
ประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและ
สังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
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ส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่
จะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนา
ไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งคว าม
เสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและ
ได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้
การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสําคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการ
กําหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้อง
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวที
โลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คน
ไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่ง
สิ่งที่คนไทยทุกคนตอ้งการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อัน
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ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น 
จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม ่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และ
ในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทย
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือ

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

กําหนดเปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ
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ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ 
ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมี
ความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้
จัดทําแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สําคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ํากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอัน
ควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจาก
ร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ํากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ 
และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่ง
สมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิม
ในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไป
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อย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่
ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อย
ละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 
๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศ
ไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 
๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ 
๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปา
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยัง
ไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ําและมี
ข้อจํากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการทําธุรกิจ
ใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ ใน
การดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่

สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วง
ปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง 
๑.๓ คน  
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(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กําลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ 
๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และ
สิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า นอกจากนี้ 
กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ 
๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน 
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทํา
ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ 
ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ํา สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริ ตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
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ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มี
การถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -
ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง
กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากร
สาธารณสุข ในปี  ๒๕๕๖ พบว่ า  อัตราส่ วนแพทย์ ต่ อประชากรระหว่ างกรุ ง เทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ใน
ปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทํางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้
เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
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รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔ ,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ 
และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตาม
ไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง 
๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่าง
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จริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมี
การนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ํา
กว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ
ไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอ่งน้ํา
บาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ําใน
ประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่ง
น้ําของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการ
นํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้าน
ตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยัง
พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่
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ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ 
ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละออง
และเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO 
๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ
ควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมาก
สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มี
จํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน 
มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้น
ได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การ
จัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็
ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มี
การดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการ
เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัย
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่
น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจาก
การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็น
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สุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ
การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ 
ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้
คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดง
บทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรร
มาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า 
บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอํานาจที่ส่วนกลางได้มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง
อย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการ
นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ
เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
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นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน
บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัย จํานวน 
๗๙ คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อํานาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตําบล ท้า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทําให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท . ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การ
เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง
และแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต
จดัซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง
เป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมาก
ขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความ
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการ
จัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่
ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
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ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิต
รวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ   ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี  ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว
ทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
คํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 
๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์
รายได้ขั้นต่ําสําหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทําให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการ
คลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช . จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ําในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
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ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจาย
รายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึง
เป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคน
รวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าใน
ปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจน
ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเ พ่ือลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ําลง 
และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะ
มีส่วนเอ้ือหรือทําให้จําเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่อง
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 

๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่
สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 
ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะ
นํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) 
การลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนา
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
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พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน
และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ
ขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อม
ล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด
ช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 
๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการ
ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต
ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิด
โรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบ
นิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
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ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้ง
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค .ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้า

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ 
(Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้

การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลดุพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 
 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้ านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
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สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและ
แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร

ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความ
เสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
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กําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง
ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็น
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็น
ต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
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และผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health 
in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้
การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุน
ทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนด
เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
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๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียม

ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน
นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิม
พ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทํา
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการ
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น้ําเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึง
ความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับ
การปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทัง้การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์
รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศ
เทศบาลตําบลโนนสะอาดนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  
การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคที่ยึด
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กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ  
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนา
ที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้
ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตร
อินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการ
ลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตรก้าวหน้า  การ
เตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาด
แคลนน้ํา  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
         แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

       วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซี่ยน  
พันธกิจ :  
๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข  
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๒.พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  
๓.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการ พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการ
แข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้าน การเกษตร 

และเศรษฐกิจของภูมิภาค  
เป้าประสงค์  
๑) เพ่ิมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมคุณค่า (Value creation) ด้วย 

การ ยกมาตรฐานการผลิตสู่สินค้าปลอดภัย (GAP) เพ่ือการส่งออก  
๒) เพ่ิมการผลิตข้าวเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปลูก  
๓) เพ่ิมการผลิตอ้อย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดผลกระทบ ด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก  
๔) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนในการปลูกมันสําปะหลัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นวัตถุดิบ ใน

การผลิตอาหาร (แปูงมันสําปะหลัง) พลังงานทดแทน (เอทานอล) และอาหาร สัตว์  
๕) เพ่ิมการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษใน พ้ืนที ่ 
๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพ่ือส่งเสริมการผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าสําคัญของ 

จังหวัด  
๗) เพ่ิมการผลิตโคเนื้อ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตาม

ศักยภาพ พื้นที่  
เป้าประสงค์  
๑) เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีข้าว/อบเมล็ด เพื่อรองรับการส่งออกข้าวหอม มะลิ  
๒) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันสําปะหลัง และเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการขนส่ง  
๓) ลดผลกระทบและเพ่ิมกิจกรรมสนับสนุนต่อชุมชนของโรงงานน้ําตาล  
๔) เพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)  
๕) เพ่ิมผลผลิตด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าไหม) โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เสริมเอกลักษณ์ 

ของจังหวัด  
๖) เพ่ิมผลผลิตด้านซอฟต์แวร์ และ ICT เพ่ือส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง 

อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการ

พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  
เป้าประสงค์  
๑) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น เสน่ห์และ
เอกลักษณ์ของเมือง  
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๒) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าระหว่าง 
ประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่น  

๓) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และด้านคมนาคม ที่เพียงพอ 
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและ การลงทุนของภูมิภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  
เป้าประสงค์  
๑) ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
๒) ประชาชนชาวขอนแก่น ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอก ระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
๒) ผู้นําชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
๓) ชุมชนมีความม่ันคงทางด้านทุนชุมชน  
๔) ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ  
๕) แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพใน ครัวเรือน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง  
๒) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันที่ถูกต้อง เหมาะสม  
๓) ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย  
๔) ประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะอาดปลอดภัย  
๕) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ที่สําคัญในระดับภาคและนานาชาติ (Trauma 

Center ล้างและเปลี่ยนไตศูนย์มะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผู้สูงอายุ)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และถูกต้องต่อเนื่อง ครอบครัว และ

ชุมชนใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด  
๒) ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาที่ดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง  
๓) เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค  
๔) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง  
เป้าประสงค์  
๑) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันความมั่นคง และ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
๒) ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง  
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๓) ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันในการทํางาน มีสวัสดิการ มีความม่ังคงปลอดภัยในการ 
ทํางาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น  
เป้าประสงค์  
๑) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถี 

วัฒนธรรม เพ่ือความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น  
๒) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น  
๓) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพ่ิมคุณค่า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรดิน  
เป้าประสงค์  
๑) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์  
๒) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการ 

กระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
๑) จังหวัดขอนแก่น มีน้ําใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม- 

อุปโภคบริโภค  
๒) มีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน  
๓) มีระบบกระจายน้ําและบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า

ไม้ อย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์  
๑) พ้ืนที่ปุาได้รับการปกปูองดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุา  
๒) พ้ืนที่ปุามีความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโต

ของ เมืองอย่างเป็นระบบ  
 
เป้าประสงค์  
๑) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน - ขยะ - น้ําเสีย - 

การบูรณาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความ

ต้องการการ ใช้พลังงานอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน  
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๒) ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
๑) มีการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง จังหวัด และท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย  
เป้าประสงค์  
๑) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อย  
๒) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากอุทกภัย  
๓) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
๔) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมลดลง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  
เป้าประสงค์  
๑) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยลง  
๒) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยแล้ง  
๓) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๒) ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน  
๒) ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย  
เป้าประสงค์  
๑) อาคาร/และปูายมีความมั่นคงปลอดภัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  

เป้าประสงค์  
๑) จังหวัดขอนแก่นมีความม่ันคงปลอดภัยสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายจากการชุมนุม 

ประท้วง  
๒) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การบริหารจัดการด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
๑) มีการบูรณาการเพ่ือการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชนระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่าย 

งบประมาณ  
เป้าประสงค์  
๑) การจัดเก็บรายรับของส่วนราชการในจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา ที่

กําหนด  
๒) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมาย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้  
เป้าประสงค์  
๑) เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด  
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป้าประสงค์  
๑) การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี  
๒) การใช้ ICT เพ่ือยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน  
เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลางรัฐวิสาหกิจ อปท. 

อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความต้องการ  
๒) คณะทํางานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง ความเห็น 

ในการดําเนินงานของส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
๑) การประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างบูรณาการในด้านข่าวสาร สื่อ ช่องทาง และรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเปูาหมาย  
๒) จังหวัดขอนแก่นมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน กลุ่มเปูาหมายมีความรับรู้ที่ถูกต้อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
เป้าประสงค์  
๑) เป็นเมืองพ่ีน้องกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ๒) มี

ข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

  ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
“วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 
๑.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
๔.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ
การท่องเที่ยว 
๕.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 

ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๒ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
๑.๔  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน

และสมุนไพร 
๑.๕  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุก

ระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔  แนวทาง 
ดังนี้ 

 ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
 ๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 ๒.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดย

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 ๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ 
แนวทางดังนี้ 

 ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 

 ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

 ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 ๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนว
ทางการพัฒนา ๕แนวทาง ดังนี้ 
 ๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและปุาต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา 

เศรษฐกิจก้าวหน้า น าพาคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

  ๒.๒  ยุทธศาตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
๑.๒  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
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๑.๓  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค                      
การรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

๑.๔  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาส
ให้  
         เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
   ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การผลิตสินค้าเกษตร 
   ๒.๒ สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน 
๓.๒  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๓.๓  พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
๓.๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย  

ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน การค้าและการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
   ๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
   ๕.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   ๕.๓  แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   การพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
   ๖.๑  พัฒนาแหล่งน้ําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว    

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
๗.๒  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล และการบริหารการปกครอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
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๗.๓  พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๗.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 

  ๒.๓  เป้าประสงค์   
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร 

ผังตําบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
๔. มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุข

การสังคมสงเคราะห์ ปูองกันและบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดําเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๘. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อย

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
 

 

  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค  

สาธารณปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร  
ผังตําบล  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๑) ร้อยละของประชากรที่ได้รับความสะดวกจาก
การก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูา 
ใช้เพิ่มข้ึน 
๓) ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 
๔) ร้อยละของวิศวกรรมจราจรที่มีปัญหาด้าน
วิศวกรรมจราจรที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

       ๒. ส่งเสริมและสนับสนนุการตลาดการค้า ๑) จํานวนสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีหรือได้รับ
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การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 

การพัฒนาให้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของจํานวนประชากรที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจน
เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
๓) จํานวนแห่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
เพ่ิมข้ึน 

       ๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยแรงงาน (๑๘ 
– ๖๐ ปี) ที่มีงานทําและมีรายได้ 
๒) จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

       ๔.  มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ส่งเสริมการศึกษา  ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๑) จํานวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) จํานวนเด็กที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
บังคับ 

       ๕.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ ปูองกัน และ
บําบัดผู้ติดยาเสพติด 

๑) อัตราการเกิดโรคติดต่อของประชากรในพ้ืนที่
ลดลง 
๒)ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการ 
คนชรา ผู้ปุวยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 
๓) ร้อยละของจํานวนของผู้ติดยาเสพติดลดลงร้อย
ละ ๒๐ ของผู้ติดยา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

       ๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
ปูองกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑) ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        ๗.   การบริหารจัดการขององค์กร
ดําเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

๑) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมีมากข้ึน 
๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม – 
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
๓) จํานวนช่องทางเพ่ือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์กรสู่ประชาชน 
๔) ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนตามกระบวนงานบริการที่กําหนดลง 
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         ๘.  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมใน
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยรักษาเรียบร้อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและ
เมือง 

๑) ร้อยละของประชาชนที่เป็นสมาชิก อสม.อป
พร.หรือกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒) อปท.มีส่วนสนับสนุนด้าน งบประมาณ 
บุคลากร ในกิจกรรมการปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมืองเพ่ิมข้ึน 

 
๒.๕  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
“นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสะอาด”  
ตามที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 

๒๕๕๖ โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเพ่ือบริหารงานเทศบาลเพ่ือ
ประชาชน กอรปกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะ
ทําหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรี เพ่ือพ่ีน้องประชาชนและท้องถิ่นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอย่าง
เคร่งครัด อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักกฎหมายคํานึงถึงความโปร่งใส สุจริต 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้
นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยได้มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนั้น 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและเพ่ือให้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กระผม นายชั้น
ฟูา ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
ไว้ดังนี้ 
 
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  พัฒนาการให้บริการประชาชนในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย 
-จัดก่อสร้างอาคารสํานักงานตลอดจนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 

๑.๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในเส้นทางต่างๆในเขตเทศบาลตําบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ปูายจราจร 
การพัฒนาถนนในเขตพ้ืนที่ให้สวยงามเป็นต้น 

๑.๓  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ํา อุปกรณ์ไฟฟูาส่องสว่างใน
ถนนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานทั้งนี้เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนทุก
สาย 

๑.๔  จัดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ลําห้วยสาธารณะ ไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน 
หนองน้ําสาธารณะให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
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๑.๕  บูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการเพ่ือให้
การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๒.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๑  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการ
เรียนการสอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย  เช่น การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้
บุคลากร/การพัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐานเป็นต้น 

๒.๒  พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น 
  ๑.มรดกทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารตํานานต่างๆ 

 ๒.วัฒนธรรมทั่วไป เช่น กริยามารยาทที่ดีงาม การเป็นอยู่ภาษา ศาสนา และความเชื่อต่างๆ
ศิลปกรรม 

๓.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เช่น ความรู้ความสามารถของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประดิษฐ์ คิดค้น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

๒.๓ การอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการให้ความเคารพผู้อาวุโส ลูกศิษย์เคารพ
อาจารย์ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีการจัดงานวันเด็ก 
ประเพณีงานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเข้าพรรษา งานมหากฐิน เป็นต้น 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพเพ่ิมมูลค่าของสินค้าในเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นอ่ืนและประเทศ
ต่างๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์เพื่อลดรายจ่ายตลอดจนเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือสามารถ
แข่งขันกับสินค้าการเกษตรจากท้องถิ่นอ่ืนๆรวมทั้งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการตลาด การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นการศึกษาดูงาน/การอบรม
ตลอดจนการสร้างมาตรฐานร้านค้าชุมชนเพ่ือแข่งขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเข้าร่วมประชาคมเอา
เซียนในอนาคต 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์รวมสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ตลอดจนสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชน 
๔. ด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนสงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง เช่นการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มชมรมอาสาสมัครต่างๆที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการ
ปูองกันรักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพ่ือสร้างสุขภาพประชาชนทุกอาชีพให้มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ประชาชนทุกสาขา
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/การดูงาน/การ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากร
เครื่องมือประจําศูนย์ การสื่อสารเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของ
ศูนย์ฯเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตลอดจนการสร้างเครือข่ายการบูรณาการกับศูนย์ฯอ่ืนๆ
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ จํานวนอาสาสมัครให้เพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนเองและเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

๔.๗ ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เช่นการทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอ่ืนๆที่มีความเป็นอยู่
แตกต่างหรือแหล่งอ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์การเป็นอยู่มาปรับใช้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ให้กับชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการ
อพยพแรงงานและทุนอย่างเสรีฯลฯ 
๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๕.๑ ส่งเสริมกลุ่ม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมด้านการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้ง
การให้การสนับสนุนจากทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านวิชาการ อุปกรณ์ต่างจากเทศบาล 

๕.๒ ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
สําหรับเล่นกีฬาตามความต้องการของชุมชน 

๕.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมออกกําลังกาย
ทุกประเภททุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

๕.๔ จัดให้มีการแข่งขัน การออกกําลังกายการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุก
ระดับ เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 

๕.๕ การสร้างองค์กรเครือข่ายทางการกีฬา การฝึกอบรมการให้ความรู้ในการออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 

๕.๖ การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชนที่ได้จัดข้ึน 
๖. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑ จัดตั้งกองสาธารณสุขและบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้บริการด้านการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชน 

๖.๒ สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
๖.๓ ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน้ําสาธารณะกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอาสาสมัครใน

การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
๖.๕ พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ํา 

สถานที่ออกกําลังกายเป็นต้น 
๖.๖   ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เช่น การจัดหา

ที่ดิน การจัดหากล้าไม้ การสร้างอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาปุาไม้ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และ
การ 
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น  ส่วนราชการต่างๆ 
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๖.๗   จัดหาที่ทิ้งขยะอย่างถาวร  รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะอย่างมาตรฐานรวมทั้งบูรณา
การร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน/ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือจัดการขยะชุมชน 

๖.๘   การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดการขยะ 
๖.๙   สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับผู้นําชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ/

ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตสํานึก ใน
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง 
๗. ด้านการเมืองและการบริหาร 

มุ่งพัฒนาการเมืองและประชาชนให้ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มี
คุณธรรม ตรวจสอบได้ กล่าวคือ 
 ๗.๑   การสร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ประชาชนและเป็นการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ 
 ๗.๒   การสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสิทธิต่างๆให้กับข้าราชการ สมาชิก ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๓   การให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ประชาชนทั่วไป 
 ๗.๔   ส่งเสริมอบรมความรู้ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับประชาชน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหาร 
 ๗.๕   ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจ้าง/ 
ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน  
 ๗.๖   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อประชาชน 
๘.   นโยบายด้านอ่ืนๆ 
 ๘.๑   สนับสนุนและดําเนินนโยบายในการปกปูองสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๘.๒   สนับสนุนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  จังหวัด อําเภอ 
 ๘.๓   การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ด้าน กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์การภาคเอกชน ฯลฯ 
 จากนโยบาย ทั้ง ๘ ข้อนี้ กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกท่านได้
ทราบว่า กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกให้เข้ามาทําหน้าที่
บริหาร  กระผมจะพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงความรัก
สามัคคีให้กับสังคม พี่น้องประชาชนเพื่อให้ก้าวเข้าสู่สังคม อาเซียน อย่างมีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารงานที่
มีคุณธรรม  เป็นธรรม โปร่งใสโดยภายใต้ประโยชน์สุขและผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
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 ผมขอเรียนว่าจากนโยบายของกระผมถึง ๘ ข้อนี้ กําหนดนโยบายตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายบน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง และขอสัญญาว่าจะดําเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ตามแผนพัฒนาภายใต้
ปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และจาก
นโยบายข้างต้นนี้ คงจะสําเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอันสําคัญในอันที่จะนําพานโยบายไปสู่ความสําเร็จ
ตามท่ีพึงประสงค์  ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภา ข้าราชการ ทุกท่านมีเปูาหมายอันเดียวกันกับกระผม คือ การ
ทําให้ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพ่ือความสําเร็จดังกล่าว กระผมจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวได้บรรจุตามต้องการของทุกท่าน ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์สุขต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวเทศบาลตําบลโนนสะอาดทุกคน 
 

  ๒.๖  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน

อนาคต โดยวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT 
 ศักยภาพการพัฒนา  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น โดยการทํา SWOT Analysis 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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   จุดแข็ง (Strengths)  
  เทศบาลตําบลโนนสะอาด เป็นองค์กรที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  

นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

  เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
  เทศบาลตําบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
  เขตพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม 
  เขตพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๒ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก 

ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
  เขตพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่น
ได้ 

  มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
จุดอ่อน(Weaknesses)  
   มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน  

ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ 
พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณท่ีได้รับส่วนใหญ่มักจะนําไปใช้เป็นงบลงทุน 

  ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการ 
เสริมสร้างจิตสํานึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 

  ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

โอกาส (Opportunity)  
  นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง 

ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
  นโยบายการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ทําให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖)ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

  นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

อุปสรรค(Thrats) 
  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
  ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับตําบล ในขณะที่ 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจํานวนมาก 
  พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร นอกจากนี้ 

หนองบึงต่างๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ 
  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปทํางานต่างจังหวัด ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวขาดความอบอุ่น 
  แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพ่ึงพากันน้อยลง 
  การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย 
  การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน 
  ถนนภายในหมู่บ้าน ชํารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง 
  ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
  ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตสํานึกของประชาชนในการทิ้ง/กําจัด

ขยะ 
๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขาย
และ

ปริมาณ
ของ

ปัญหา/
ความ

ต้องการ  

พ้ืนที่เป
าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความ
คาดหวังและ 
แนวโนมอ

นาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําในการเกษตรและน้ําประปาสาํหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ํา
และ
น้ําประปา
ในการ
อุปโภค-
บริโภค 

- ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมี
แหล่งน้ําและ
มีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมาก
ขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไมส่ามารถดําเนินการครอบคลุม
พื้นที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะใน
เขตเทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมี
แสงสว่าง
เพียงพอ
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ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และปูองกัน
การเกิด
อาชญากรรม
ได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ํายังไมเ่พียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความรําคาญ 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ํา 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบาย
น้ําสามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
รําคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ จะดําเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นสาธารณะ
และประชาชน
มีความ
ต้องการให้
ดําเนินการ 

- มีเส้นทางใน
การคมนาคม
เพียงพอและ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ - ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขต
เทศบาล 

ในพื้นทีไ่ม่มี
การระบาด
ของโรคใหม่  
โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเบาหวาน - ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ําเสียเพิ่มมากข้ึน  - ในเขต - ปริมาณขยะ
และน้ําเสียถูก
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เทศบาล กําจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชน
ทราบและ
สามารถเลือก
บริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง - ที่อยู่
อาศัย 

- ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับ
ความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

- ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความช่อย
เหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากรเพิม่มากข้ึนทําให้เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทําให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการ
ก้อสร้าง
อาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิ
ปัญหาจาก
การก่อสร้าง
อาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ําทีย่ังไมส่ะอาดและมีสิ่งเจอืปน เช่น 
จากน้ําฝน น้ําท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ มีตะกอน  

- การ
อุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชน
บริโภคน้าํที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รบั
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมใน
ชุมชน 

- เด็กนักเรียน
ในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่พอเพียง  
เด็กนักเรยีน
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 ได้รับ
การศึกษาที่
สูงขึน้ มี
งบประมาณ
ในการศึกษา
เล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู้สูงอายุและ
เด็กได้รับการ
ดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือในดํารงชีวิต  - ผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับ
ความ
ช่วยเหลือใน
การดํารงชีวิต
และทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่
อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ี
อายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ จาํนวน ๓๐๐ คน ดืม่สรุา จํานวน ๑๗๑ คน - ประชาชนท่ี
สูบบุหรี่และ
ดื่มสรุา 

- ประชาชน
เลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่ม
สุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการดําเนินงาน - การ
วางแผน 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ดําเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ - การ - ประชาชนใน - มีแหล่ง



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ลงทุน เขตเทศบาล เงินทุนในการ
ทํากิจการและ
ประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจําหน่ายสินค้า 

 

- การ
พาณิชยก
รรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผง
ลอยมสีถานท่ี
ในการขาย
จําหน่าย
สินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ําระยะทางในการขนส่งผลผลติไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมี
ราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ําค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน - ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับ
ค่าครองชีพ มี
การจ้างงาน
มากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   จํานวน ๙ ครัวเรือน    - ประชาชนท่ี
มีรายได้ต่าํ
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่
ตกเกณฑ์
มาตรฐาน
รายได ้

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว - การ
ท่องเที่ยว 

- ในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งทอง
เที่ยวในเขต
เทศบาลและ
ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้ - 
การจราจร 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบ
ควบคุม
การจราจร 
เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือน



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ให้ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

- ประชาชน
และส่วน
ราชการ 

- มีการ
ปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนละ
ส่วนราชการ 
เช่น การ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  การ
ให้ผู้นํา อป
พร. ควบคุม
และระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ําใต้ดนิเป็นน้ําเค็มหรือมรีสกร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและ
น้ําใต้ดิน 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่อง
ดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่ง
น้ําจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ําเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ - 
สิ่งแวดล้อม 

- 
ผู้ประกอบการ
และชุมชนใน
เขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะ
และน้ําเสีย
ลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกําจัด
ขยะและน้าํ
เสียเองได้โดย
ไม่ส่งผล
กระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี ประเพรีและ๓มิปญัหาท้องถิ่นถูกลืมเลอืนไปมาก - ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิด
ชูคนดีหรือ



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จารีต ประ
เพรีและ๓มิ
ปัญหา
ท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไป
มาก 

ปราชญ์
ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ 
เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

- แบบ  ผ.๐๗ 
- แบบ  ผ.๐๑ 
- แบบ  ผ.๐๒ 
- แบบ  ผ.๐๓ 
- แบบ  ผ.๐๓/๑ 
- แบบ  ผ.๐๕ 
- แบบ  ผ.๐๖ 
- แบบ  ผ.๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 



๙๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๗ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
 

 



๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี ๑๐ แผน) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๗ ยุทธ) 

 

( 
 

เป้าประสงค์ที ่๑ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน ๖๓ 
โครงการ 

จ านวน ๒๑ 
โครงการ 

 

จ านวน ๖๐ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๕ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๘ 
โครงการ 

 

จ านวน ๕๑
โครงการ 

 

จ านวน ๗๑ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๕ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๑๐ 

จ านวน ๙๔ 
โครงการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๗ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๘ 
 

 

แบบ ยท. ๐๑ 



๙๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.๔   แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategic   Map) 

 

วิสัยทัศน์ “โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณปูโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้้าการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า น้าพาคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

๑. การพัฒนา
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

๒. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

๓.  การพัฒนา
เมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

 

๔. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ชุมชน  การค้า
และการลงทุน 

 

๕. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

๖. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 

๑.  
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 
 

๒.  
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด
การค้า การ
ลงทุน ให้
เข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
 

๓.  
ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

๔.  
มุ่งม่ันพัฒนา
คุณธรรม  
จริยธรรมและ
ส่งเสริม
การศึกษา โดย
ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วม 
 

๕.  
พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให้ดีขึ้น 
 

๖.  
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเผ้าระวัง
ป้องกันฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

๗. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

 

๗.  
การบริหาร
จัดการเป็นไป
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘.  
ประชาชนมี
จิตส้านึกและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชนและ
เมือง 



๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ด้านการได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

๒. ประชาชนมีความรู้และ
บ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
 

๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่าง
สงบสุข 
 

แผนงาน 

(มี ๑๐ แผน) 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๐ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๘ 
 

 

แบบ ยท. ๐๒ 

 

แผนงานที่ ๒ 



ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน

๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  - บริการชุมชนและสังคม  - การศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล

 - บริการชุมชนและสังคม  - การศาสนาวฒันธรรม กองการศึกษา โนนสะอาด

   และนันทนาการ

 - บริหารทั่วไป  - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด

 - บริการชุมชนและสังคม  - สาธารณสุข ส านักปลัด

๒ การแก้ไขปญัหาความยากจน  - บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองช่าง

 - การด าเนินงานอื่น  - งบกลาง ส านักปลัด

 - บริการชุมชนและสังคม  - สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด

 - บริการชุมชนและสังคม  - การศาสนาวฒันธรรม กองการศึกษา

   และนันทนาการ

๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  - บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองช่าง

 - บริหารทั่วไป  - การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

 - บริการชุมชนและสังคม  - สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด

๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  - บริการชุมชนและสังคม  - สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด

การค้าและการลงทนุ  - การเศรษฐกิจ  - การเกษตร ส านักปลัด

๕ การจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติ  - การเศรษฐกิจ  - การเกษตร ส านักปลัด

และสิ่งแวดล้อม  - บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองช่าง

 - บริหารทั่วไป  - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด

๖ การพัฒนาการทอ่งเที่ยว  - บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองช่าง

๗ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ  - บริการชุมชนและสังคม  - สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด
บา้นเมืองที่ดี  - บริหารทั่วไป  - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด

 - บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองช่าง

 - การเศรษฐกิจ  - การเกษตร ส านักปลัด

 - บริหารทั่วไป  - การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

รวม  ๗  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๐  แผนงาน ๑  ส านัก  ๒  กอง

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ส่วนที ่ ๔  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  



๒๐๑ 
 

 

 

ส่วนที่ ๕ 
 
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

การติดตามและประเมนิผล 



๒๐๒ 
 

 

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 

http://www.dla.go.th/


๒๐๓ 
 

 

 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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