คำนำ
แผนพัฒนาสามปี พุทธศักราช 2559 – 2561 ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบลโนนสะอาด โดยได้เสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปี จานวนสามปี
คือตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2559 ถึง ปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
5. ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งแผนพัฒนาสามปี พุทธศักราช 2559-2561 นี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ให้การสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน / โครงการ
ในแผนพัฒนาสามปีพุทธศักราช 2559 - 2561 จะเป็นแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน อันจะทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลโนนสะอาดดียิ่งขึ้น

เทศบำลตำบลโนนสะอำด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561)
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

งานนโยบายและแผน.......
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
2.1 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 ศักยภาพของท้องถิ่น
3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปีโดยเรียงลาดับก่อนหลัง
4.3 เจตนารมณ์/นโยบาย คสช.
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
4.4 วิสัยทัศน์การพัฒนาอาเภอ
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
5.1 บัญชีสรุปโครงการ พ.ศ. 2559-2561
5.2 รายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2559-2561
บทที่ 6 การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การประเมิน
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
6.2 การกาหนดวิธีการติดตามประเมินผล
6.3 กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
-สาเนาคาสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
*************************************

ภาคผนวก…..
สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โนนสะอาด
สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โนนสะอาด

ส่วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบล
โนนสะอาด
 สภาพทั่วไป
 ศักยภาพของท้องถิ่น
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

ส่วนที่ 1 บทนา
 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค)
 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาล
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
 เจตนารมณ์/นโยบาย หน. คสช
 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
1.1แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในทุกระดับ ทัง้ ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน
วัสดุทางการศึกษา
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 โครงการอาหารเสริมนมให้
นักเรียนในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
6 โครงการอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
7 โครงการอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กร.8พัน2
8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด

เพือ่ ให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม
เพิม่ ทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กับผู้ดูแลเด็ก

เด็กและเยาวชนในตาบล
โนนสะอาด
ศูนย์พัฒฯเด็กเล็กตาบล
โนนสะอาด จานวน 2 ศูนย์

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล

ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก 30,000
30,000
30,000
เล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย ศูนย์พัฒฯเด็กเล็กตาบล
957,600 957,600 957,600
อารมณ์,สังคมและสติปัญญา
โนนสะอาด จานวน 2 ศูนย์
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย เขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
861,140 861,140 861,140
อารมณ์,สังคมและสติปัญญา
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย เขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
1,156,000 1,156,000 1,156,000
อารมณ์,สังคมและสติปัญญา
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย ศูนย์เด็ก ร.8พัน2
189,000 189,000 189,000
อารมณ์,สังคมและสติปัญญา
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนในพืน้ ที่มีการศึกษา
เขตทต.โนนสะอาด
30,000
30,000
30,000
ที่ดี มีความรู้รอบตัว
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
เด็กมีสภาวะทางสังคมอย่าง
สมบูรณ์และกล้าแสดงออก
เด็กเล็กสามารถใช้สื่อต่างๆ
ในการพัฒนา/เสริมสร้างสติ
ปัญญา
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง
4 ด้าน
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง
4 ด้าน
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง
4 ด้าน
เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง
4 ด้าน
นักเรียนมีความรู้เพิม่ ขึ้น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา
เทศบาล
กองการศึกษา

1.1แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในทุกระดับ ทัง้ ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน
10 โครงการสายสัมพันธ์วันรับ
วุฒิบัตร(บัณฑิตน้อย)
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(o-net)
13 โครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ

14 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลโนนสะอาด
15 อุดหนุน ก.ศ.น.ตาบลโนนสะอาด

เพือ่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
เพือ่ ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้น่าอยู่และมีความพร้อมที่จะให้เด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างสมวัย
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นปีที่ 5-6
เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
และนักเรียนตลอดจนเยาวชนในพืน้ ที่เทศบาล
ตาบลโนนะอาด
เพือ่ ส่งเสริมและดูแลสังคมครอบครัวใน
ตาบลโนนะอาด
เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาทุกคน

16 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพือ่
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการเข้าสู่
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน
17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

นักเรียน/นักศึกษาในเขตตาบล
โนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์
จานวน 1 ครั้ง
จานวน 2 ศูนย์

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
80,000
เทศบาล

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
80,000
เทศบาล

40,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
80,000
เทศบาล

นักเรียนประถมปีที่ 5-6ของร.ร. 30,000
ในเขตพืน้ ที่ตาบล
เทศบาล
นักเรียน/นักศึกษา เยาวชน
45,000
ในเขตตาบลโนนสะอาด
เทศบาล

30,000
เทศบาล

30,000 นักเรียนมีความรู้ในการทา
เทศบาล ข้อสอบ o-net
นักเรียน/นักศึกษามีจริยธรรม
คุณธรรม

กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.

สังคมครอบครัวมีคุณภาพ
เด็กก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม
เด็กและเยาวชนมีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เด็กและเยาวชนมีความพร้อม
กับการอยู่ร่วมกันในสังคม

เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา

ครอบครัวในเขตตาบล
โนนสะอาด
ประชาชนในเขตตาบล
โนนสะอาด
1 โครงการ
1 โครงการ

10,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล

นักเรียน/นักศึกษาสามารถ
ใช้ว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่
สาเร็จการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.
กองการศึกษา
เทศบาล.

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมทีด่ ีงามสู่คนรุ่นต่อไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมธรรมในวัน
เข้าพรรษา

หมู่ที่ 1-9

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000 ประเพณีเก่าแก่ของไทยคง
เทศบาล สืบไป

เทศบาล

2

ประชาชน หมู่ที่ 7,8

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

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

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

เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
จังหวัดขอนแก่น
เทศบาล
สานักปลัด

250,000
เทศบาล

250,000
เทศบาล

ประเพณีเก่าแก่ของไทยคง
อยู่สอื ไป
จ.ขอนแก่นสามารถจัดกิจ
กรรมได้อย่างสมบูรณ์
การจัดงานรัฐพิธีของทต.
โนนสะอาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
250,000 ทต.โนนสะอาดสามารถ
เทศบาล อนุรักษ์ประเพณีไว้สบื ต่อไป

ผู้นาหมู่บ้าน,สมาชิกสภา,บุคลา 50,000
กรในตาบลโนนสะอาด
เทศบาล
1 แห่ง
7,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล
7,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล
7,000
เทศบาล

เทศบาล
สภาวัฒนธรรมฯ
เทศบาล
อาเภอชุมแพ

ผู้นาชุมชน/ตัวแทนเด็กและ
เยาวชนจานวน 50 คน

35,000
เทศบาล

3
4

5

6
7

8

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและสร้าง
เสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับประชาชน นักเรียน/เยาวชน
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการละเล่น
ท้องถิ่น(ตรุษไทย)ของไทยตอนสาร ของท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานไหม ประเพณี
งานไหม จังหวัดขอนแก่น
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
โครงการจัดงานรัฐพิธี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่นงานวันที่ 5
ธันวามหาราช,งานวันแม่แห่งชาติและการจัดงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา
เพือ่ จัดงานประเพณีต่างๆในเขตอบต.โนนสะอาด
และงานประเพณี
เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์
ถวายเทียนพรรษา,ทาบุญตักบาตร,บวชสามเณร
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมไทย
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการละเล่น
สายใยชุมชน
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สบื ไป
อุดหนุนโครงการจัดงาน
เพือ่ ให้การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ
พระราชพิธี งานรัฐพิธี อาเภอ
ของอาเภอชุมแพเป็นไปด้วยดวามเรียบร้อย
ชุมแพ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะพืน้ บ้าน
เพือ่ อนุรักษ์ศิลปะพืน้ บ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สบื ไป

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 ครั้ง/ปี
ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้น

ประชาชน 9 หมู่บ้าน

35,000
เทศบาล

วัฒนธรรมพืน้ บ้านคงอยู่
สืบไป
การจัดงานพระราชพิธีงาน
รัฐพิธีต่างๆเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย
35,000 ศิลปะพืน้ บ้านและภูมิปัญญา
เทศบาล ท้องถิ่นคงอยู่สบื ต่อไป

เทศบาล
สานักปลัด

เทศบาล

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมทีด่ ีงามสู่คนรุ่นต่อไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9 อุดหนุนโครงการกาชาดประจาปี
ของดีเมืองชุมแพ
10 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
11 โครงการพุทธาภิเษกและปฏิบัติ
ธรรมประจาปี
12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แก่ประชาชนและเยาวชน

13 โครงการอบรมจัดกิจกรรมในงาน
วันผู้สงู อายุและสืบสานประเพณี
รดน้าดาหัวผู้สงู อายุ
14 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจาปี

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ อุดหนุนของดีเมืองชุมแพ ซึ่งเป็นสินค้า
1 ครั้ง/ปี
ของคนในท้องถิ่นให้เกิดการกระจายรายได้ และ
ยังสร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
เพือ่ อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่สบื ไป
1 ครั้ง/ปี
และสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น
เพือ่ อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่สบื ไป
1 ครั้ง/ปี
และสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น
1.เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี 1 ครั้ง/ปี
ที่ถูกต้อง 2.เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินการประเพณีที่
ถูกต้องและประหยัด 3.เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้
เข้าใจและสืบทอดประเพณีที่ถูกต้องให้คงอยู่
สืบไป
เพือ่ อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่สบื ไป
1 ครั้ง/ปี
และสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น

80,000
เทศบาล

80,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล

80,000 การจัดงานกาชาดประจาปี
เทศบาล ของดีเมืองชุมแพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
30,000 ประเพณีเก่าแก่ของไทยคง
เทศบาล สืบไป
30,000 ประเพณีเก่าแก่ของไทยคง
เทศบาล สืบไป
10,000 การจัดงานโครงการเป็นไป
เทศบาล ด้วยความเรียบร้อย

130,000
เทศบาล

130,000
เทศบาล

130,000 การจัดงานโครงการเป็นไป เทศบาล
เทศบาล ด้วยความเรียบร้อย
กองการศึกษา

เพือ่ อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่สบื ไป
และสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น

300,000
เทศบาล

300,000
เทศบาล

300,000 การจัดงานโครงการเป็นไป เทศบาล
เทศบาล ด้วยความเรียบร้อย
กองการศึกษา

1 ครั้ง/ปี

เทศบาล.
อาเภอชุมแพ

เทศบาล.
เทศบาล.
เทศบาล
ที่ทาการปกครอง

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ
งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
ที่
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการด้านสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรค

เพือ่ จัดซื้อทรายกาจัดยุงลายหรือกิจกรรม
ป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ

2 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตาบลโนนสะอาด
3 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้
ไขปัญหายาเสพติดอ.ชุมแพ
4 โครงการศึกษาดูงานด้านสาธารณ
สุข

เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุข จานวน จานวน 6 หมู่บ้าน
6 หมู่บ้านได้แก่ 1,2,3,4,7,8

60,000
เทศบาล

60,000
เทศบาล

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ที่ทาการปกครองอาเภอชุมแพ/ศพ.สต.อ.ชุมแพ
เพือ่ นาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
วางแผนงานสาธารณสุขให้เหมาะสมกับสภาพชุม
ชุนในเขตทต..อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
เพือ่ สมทบกองทุนฯในการดาเนินโครงการต่างๆ
เช่น โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น,โครง
การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการใน
ชุมชน,โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค,โครงการส่งเสริมสุข
ภาพผู้สงู อายุ,โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ฯลฯ
เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชนมีสขุ ภาพจิตที่ดี

20,000
เทศบาล
550,000
เทศบาล

5 โครงการสบทบเงินหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ทต.โนน
สะอาด

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

ซื้อทรายกาจัดลูกน้ายุงลายพร้อม 120,000
น้ามันดีเซล/เบนซิน
เทศบาล

1 โครงการ

อสม./สมาชิกสภาทต../ผู้นา
ชุมชน/บุคลากรทต./รพ.สต.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ประชาชนในตาบลโนนสะอาด 100,000
เทศบาล

จานวน 1 โครงการ

20,000
เทศบาล

120,000
เทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
เทศบาล
600,000
เทศบาล

120,000 โรคติดต่อ/โรคระบาดถูก
เทศบาล ระงับการแพร่หรือกาจัดให้
หมดไป
60,000 สนับสนุนการพัฒนาการ
เทศบาล สาธารณสุข จานวน
6 หมู่บ้าน
20,000 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เทศบาล ยาเสพติดของจังหวัด
700,000 อสม./อบต./ผู้นาชุมชนได้รับ
เทศบาล ความรู้และประสบการณ์

เทศบาล.
สานักปลัด
รพ.สต.
เทศบาล.
สานักปลัด
รพ.สต.
เทศบาล
รพ.สต.
เทศบาล
รพ.สต.

100,000
เทศบาล

100,000 ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี
เทศบาล ปราศจากโรคภัยต่างๆ

เทศบาล
สปสช.

ประชาชนมีสขุ ภาพจิตที่ดี

เทศบาล
สปสช.

1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ประจาหมู่บ้าน

3 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
หมู่ 2

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งอบต.โนนสะอาดจัด
รวมถึงสนับสนุนกีฬาในโอกาสต่างๆอาทิโครง
การกีฬาต้านยาเสพติด"ท้องถิ่นเกมส์,โครงการ
กีฬามวลชนสัมพันธ์,โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
ต้านยาเสพติดชุมชนร่วมกับโรงเรียนตลอดจนที่
อบต.โนนสะอาดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในโอกาส
ต่างๆเช่นโนนหันคัพหรือการแข่งขันกีฬา
ประเภทอื่นๆ
1.เพือ่ เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านมีสขุ ภาพ
แข็แรงและมีความสามัคคี
2.เพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
ให้กับประชาชนทุกระดับ
3.เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ประชาชน/เยาวชน
ในตาบลโนนสะอาด
หมู1่ -หมู9่

300,000
เทศบาล

350,000
เทศบาล

400,000 -เยาวชนและประชาชนใน ทต.โนนสะอาด
เทศบาล ตาบลโนนสะอาดมีสขุ ภาพ สานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี สปสช.
-การสร้างแรงจูงใจให้มีการ
เล่นกีฬา/ออกกาลังกายเพิม่
ขึ้น

ลูกฟุตบอล,ลูกวอลเลย์บอล
ตะกร้อฯลฯ หมู่ 1-หมู9่

100,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล

100,000 เยาวชนและประชาชนใน ทต.โนนสะอาด
เทศบาล ตาบลโนนสะอาดมีสขุ ภาพ สานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี

1.เพือ่ เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านมีสขุ ภาพ
แข็แรงและมีความสามัคคี
2.เพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
ให้กับประชาชนทุกระดับ
3.เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

หมู่ 2

100,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล

100,000 เยาวชนและประชาชนใน ทต.โนนสะอาด
เทศบาล ตาบลโนนสะอาดมีสขุ ภาพ สานักปลัด
แข็งแรงและมีความสามัคคี

นแก่น

กครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการประตูปิด-เปิดน้้า ตาน้้า
ล้าน้้าเชิญ หมู่ 1
2 โครงการไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร
หมู่ 2

เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร

1โครงการ

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

สายบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว
ระยะทาง 1,000 เมตร

3 โครงการไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร
หมู่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

4 โครงการก่อสร้างสะพาน
หมู่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีสะพานใช้ในการข้ามล้าน้้า
เชิญได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

สายจากบึงหนองบัว-ที่นา
นายแป สิมมา
ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ข้ามล้าน้้าเชิญ 1โครงการ

5 โครงการถนนสู่แหล่งเกษตร
หมู่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีถนนไว้ใช้ประโยชน์
ในการท้าการเกษตร

300,000
เทศบาล
500,000
เทศบาล
อบจ.
1,000,000
เทศบาล
อบจ.

อบจ.

6 โครงการปรับปรุงหินคลุกเส้นทาง เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก
ซอยหนองบัว หมู่ 5

สายน้้าพุ-ห้วยทรายขาว
ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง
4 เมตร
เส้นทางซอยหนองบัวถึง
สะพานคอนกรีต ระยะทาง
700 เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000
เทศบาล
อบจ.

200,000
เทศบาล

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีน้าไว้ใช้ในการเกษตร

เทศบาล
อบจ.
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เทศบาล
ในการเกษตร
อบจ.
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีสะพานใช้
ข้ามล้าน้้าเชิญ

เทศบาล
อบจ.

192,000 ประชาชนมีถนนไว้ใช้
เทศบาล ประโยชน์ในการท้าการ
อบจ. เกษตร
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวก

เทศบาล
อบจ.
เทศบาล
อบจ.

2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร หมู่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

8 โครงการขุดลอกบึงหนองผือ
หมู่ 6

เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียง
พอ

9 โครงการลงหินคลุก
หมู่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้ถนน

สายล้าน้้าเชิญ จากโรงสูบน้้าถึง
บ้านนางจารุณี ระยะทาง 1,000

1,000,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการ
เทศบาล ท้าการเกษตร

เมตร
1 โครงการ

1 โครงการ

11 โครงการประตูน้าบล็อกคอนเวิร์ส เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียง
หมู่ 4
พอ

กุดยายใต้

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีความสะดวกในการไปท้า
การเกษตร

ทุกหมู่บ้าน

13 โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีความสะดวกในการไปท้า
การเกษตร

ทุกหมู่บ้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
อบจ.

อบจ.
200,000
เทศบาล
อบจ.

ถนนมะลิวัลย์-เชื่อมบึงห้วยแย้
ระยะทาง 500 เมตร

10 โครงการขุดลอกคูคลองหนองผือ เพือ่ ให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียง
หมู่ 1
พอ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

เกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตรเทศบาล
อย่างเพียงพอ
อบจ.
100,000 ประชาชนเกิดความสะดวก เทศบาล
เทศบาล และปลอดภัยในการใช้ถนน อบจ.
อบจ.
เกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตรเทศบาล
อย่างเพียงพอ
อบจ.

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

เพือ่ ให้เกษตรมีน้าใช้ในการ เทศบาล
เกษตรอย่างเพียงพอ
อบจ.
500,000
เทศบาล
อบจ.
500,000
เทศบาล

เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
เทศบาล
สะดวกในการไปท้าการเกษตรอบจ.
เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
เทศบาล
สะดวกในการไปท้าการเกษตรอบจ.

2.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ให้กับคนชราและผู้ป่วยเอดส์
ที่

โครงการ

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราและ
คนพิการ/เอดส์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ช่วยเหลือคนชราและคนพิการ/เอดส์
ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ อ.ชุมแพ ให้มีชีวิต
โรคเอดส์ให้กับ ศูนย์เอดส์เฉลิม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ความรู้ในการป้องกัน
พระเกียรติอ้าเภอชุมแพ
โรคเอดส์
3 โครงการวันผู้สงู อายุของ
เพือ่ ให้ผู้สงู อายุได้รวมกลุ่มท้ากิจกรรมร่วมกัน
ทต.โนนสะอาด
และให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
เพือ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้สงู อายุ
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เพือ่ อุดหนุนให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอชุมแพ
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
ตามโครงการสนับสนุนการกิจกรรมการบริจาค
ประจ้าปี 2559
โลหิต ดวงตา อวัยวะ ประจ้าปี 2559
5 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีชีวิตปกติ
ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เบี้ยผู้สงู อายุ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ในอ้าเภอชุมแพ

ผู้สงู อายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

1 ครั้ง/ปี

ผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

7,000,000
เทศบาล
อบจ.
20,000
เทศบาล
อบจ.
120,000
เทศบาล
อบจ.
10,000
เทศบาล

7,000,000
เทศบาล
อบจ.
20,000
เทศบาล
อบจ.
120,000
เทศบาล
อบจ.
10,000
เทศบาล

7,000,000
เทศบาล
อบจ.
20,000
เทศบาล
อบจ.
120,000
เทศบาล
อบจ.
10,000
เทศบาล

7,000
เทศบาล
อบจ.

7,000
เทศบาล
อบจ.

7,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วย
เทศบาล เหลือ
อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คนชรา,คนพิการและผู้ป่วย เทศบาล
เอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ ส้านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วย
เหลือ

เทศบาล
ส้านักปลัด
อ้าเภอชุมแพ
ผู้สงู อายุที่เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาล
มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน รพ.สต.
การจัดงานโครงการเป็นไป เทศบาล
ด้วยความเรียบร้อย
ที่ท้าการปกครอง
เทศบาล
ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
หมู่ 1
2

3

4

5

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด ถนนสายบ้านร่องแซง
8,800,000
ภัย
กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร เทศบาล
อบจ.
โครงการขุดลอกรางระบายน้้าเสีย เพือ่ ให้การระบายน้้าเป็นไปอย่างสะดวกและ
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ 1
รวดเร็ว
กว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ระยะทาง 700 มตร
โครงการจัดซื้อเต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ เพือ่ ให้ประชาชนมี เต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ ไว้ใช้ในการ เต็นท์ 2 หลัง โต๊ะยาว 10 ตัว เก้าอี้ 100,000
หมู่ 2
จัดกิจกรรมต่างๆ
300 ตัว
เทศบาล
อบจ.
โครงการสร้างถนนคสล.
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด จากบ้านนายสุพิศถึงบ้านนางฮุย 1,540,000
หมู่ 3
ภัย
มูลดี ระยะทาง 700 เมตร
เทศบาล
กว้าง 4 เมตร
อบจ.
โครงการสร้างถนนคสล.
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด จากบ้านนายมานิต-บ้านนายบุญช่วย
หมู่ 3
ภัย
ระยะทาง 80 เมตร กว้าง 3 เมตร

6 โครงการก่อสร้างทางลาดส้าหรับ เพือ่ อ้านวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่ไม่
คนพิการ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1 โครงการ

1,400,000
เทศบาล
อบจ.

132,000
เทศบาล
อบจ.
50,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

เพือ่ ให้การระบายน้้าเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมี เต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ
ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผู้พิการสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

เทศบาล
อบจ.

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการจัดซื้อเก้าอี,้ โต๊ะ
หมู่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมี เก้าอี้,โต๊ะ ไว้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

8 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ 5

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด จากสายบ้านนายกพิชัย แสงสว่าง
ภัย
ถึงศาลาปะชาคม ระยะทาง
300 เมตร กว้าง 6 เมตร
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด สายคุ้มโนนทอง ระยะทาง
ภัย
100 เมตร กว้าง3.5 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
หมู6่

โต๊ะกลม 10 ตัว เก้าอี้ 240 ตัว

100,000
เทศบาล
อบจ.
1,000,000
เทศบาล
อบจ.
192,500
เทศบาล
อบจ.
100,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี เก้าอี้,โต๊ะ ไว้ใช้ เทศบาล
จัดกิจกรรมต่างๆ
อบจ.
การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
กรมพรัพย์

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนได้รับข่าวสาร
กันอย่างทั่วถึง

เทศบาล
อบจ.

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เครื่องขยาย
เสียงติดล้าโพง VCD
11 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการท้า
เอนกประสงค์ หมู่ 7
กิจกรรมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ

1 โครงการ

เส้นบึงห้วยแย้ กว้าง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร

200,000
เทศบาล
อบจ.

12 โครงการซื้อโต๊ะยาวขาพับ 10 ตัว เพือ่ ให้ประชาชนมีโต๊ะขาวยาว ไว้ใช้ประโยชน์
หมู่ 7

ขนาด 60 ซม. ยาว 220 ซม.

13 โครงการจัดซื้อเต็นท์,เก้าอี,้ โต๊ะ
ของทต.โนนสะอาด

โต๊ะ10 ตัว เก้าอี้ 200 ตัว
เต็นท์ 2 หลัง

100,000 ประชาชนมีโต๊ะขายาวไว้ใช้
เทศบาล
ประโยชน์
อบจ.
100,000
ประชาชนมี เก้าอี้,โต๊ะ ไว้ใช้
เทศบาล
จัดกิจกรรมต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชนมี เก้าอี้,โต๊ะ ไว้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
อบจ.
เทศบาล
อบจ.

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน ประชาชนมีน้าบาดาลใช้ได้อย่างสะดวก
หมู่บ้าน หมู่ 8

1 โครงการ

15 โครงการสร้างรางระบายน้้าเสีย
ต่อจากเดิม หมู่ 8

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 25 เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าประปาใช้
ได้อย่างสะดวก

เทศบาล
อบจ.

ประชาชนมีรางระบายน้้า
ใช้ได้สะดวก

เทศบาล
อบจ.

16 โครงการสร้างถนน คสล.
หมู่ 8

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

17

การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

การระบายน้้าเป็นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร้ว

เทศบาล
อบจ.

ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน

เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเป็นไป
อย่างสะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

18

19

20

เพือ่ ให้ประชาชนมีรางระบายน้้าใช้ได้สะดวก

200,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

100,000
เทศบาล
อบจ.

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด จากบ้านนางสม อุดทาเวียง ถึง
1,100,000
ภัย
บ้านนางสุนันท์ มาตุ้ม ยาว 500 ม.
เทศบาล
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ซม.
อบจ.
โครงการสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด จากบ้านนายประพันธ์ศักดิ์
275,000
หมู่ 9
ภัย
ยาว 100 ม.กว้าง 5 ม.
เทศบาล
อบจ.
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าเสีย เพือ่ ให้การระบายน้้าเป็นไปอย่างสะดวกและ
จากบ้านนายประพันธ์ศักดิ์ถึง
600,000
ในหมู่บ้าน หมู่ 9
รวดเร็ว
บ้านนายอุดม ยาว 300 ม.กว้าง
เทศบาล
0.50 เมตร
อบจ.
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายใน เพือ่ ให้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน 1 โครงการ
20,000
หมู่บ้าน หมู่ 2
เทศบาล
อบจ.
โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด 1 โครงการ
4,000,000
ล้าน้้าเชิญ (คสล)
เทศบาล

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าเสีย เพือ่ ให้การระบายน้้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4
22 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7

เพือ่ ให้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน

(เส้นกลางบ้าน) ระยะทางยาว
500 ม.กว้าง 50 ซม.
5 จุด

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด ทุกหมู่บ้าน
ภัย

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต

เพือ่ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอด ทุกหมู่บ้าน
ภัย

25 โครงการก่อสร้างห้องน้้า
ส้าหรับคนพิการ

เพือ่ อ้านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

1 โครงการ

26 โครงการก่อสร้างที่จอดรถ
ส้าหรับคนพิการ

เพือ่ อ้านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

1 โครงการ

20,000
เทศบาล
อบจ.

50,000
เทศบาล
อบจ.
100,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000 การระบายน้้าได้อย่าง
เทศบาล
สะดวกและรวดเร็ว
อบจ.
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน

เทศบาล
อบจ.

500,000
เทศบาล
อบจ.
500,000
เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผู้พิการสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

เทศบาล
อบจ.

ผู้พิการสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

เทศบาล
อบจ.

เทศบาล
อบจ.

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร

เพิใ่ ห้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

จากไร่กาแฟรีสอร์ทถึงสะพาน
ฝายน้้าล้นระยะทาง 1,000 เมตร

28 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าเสีย เพือ่ ให้การระบายน้้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทุกหมู่บ้าน

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ ให้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1

บ้านร่องแซง

300,000
เทศบาล
อบจ.
500,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
อบจ.

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางสะดวกและ
ปลอดภัย

เทศบาล
อบจ.

ผู้พิการสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน

เทศบาล
อบจ.
เทศบาล
อบจ.

3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ที่

โครงการ
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
9 หมู่บ้านในเขตต้าบลโนนสะอาด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เทศบาล
ธรรมชาติต่างๆ ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย หรือความ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
ได้รับการช่วยเหลือ
ส้านักปลัด
เดือดร้อนในด้านอื่นๆ

2 อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน เพือ่ รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยในท้องถิ่น
อุบัติภัย
4 โครงการบริหารงานศูนย์ อปพร. เพือ่ การด้าเนินการกิจกรรมของศูนย์ฯเช่น
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด
การร่วมตั้งจุดตรวจเพือ่ ให้บริการด้านจราจร
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9 หมู่บ้านในเขตต้าบลโนนสะอาด

100,000
เทศบาล
อบจ.
9 หมู่บ้านในเขตต้าบลโนนสะอาด 300,000 300,000
300,000
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

อุบัติเหตุภายในต้าบล
โนนสะอาดลดลง

เทศบาล
อ้าเภอชุมแพ

กิจกรรมของศูนย์สามารถ เทศบาล
ด้าเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ สถานีต้ารวจ
บรรลุวัตถุประสงค์
ภูธร อ.ชุมแพ

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ
1 โครงการขุดลอกบึงหนองผือ

วัตถุประสงค์
เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกัน
น้้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกหนองผือกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ลึก2.50 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

500,000
500,000 เกษตรกรมีน้าใช้ใน
เทศบาล
เทศบาล
การเกษตร
อบจ.
อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
กองช่าง

2 โครงการขุดลอกบึงห้วยแย้

เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกัน
น้้าท่วม

3 โครงการขุดลอกบึงศาลา

เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกัน
น้้าท่วม

4 โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกัน
น้้าท่วม
5 โครงการขุดลอกบึง สระหนองน้้า เพือ่ กักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกัน
สาธารณะ จ้านวน 9 หมู่บ้าน
น้้าท่วม
6 โครงการก้าจัดวัชพืชใน
ห้วย,หนอง,คลอง,บึง
จ้านวน 9 หมู่บ้าน

เพือ่ ก้าจัดวัชพืชในเขตต้าบลและปรับสมดุล
ระบบนิเวศน์

ขุดลอกบึงห้วยแย้กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร

977,000
977,000
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึงศาลากว้าง 6 เมตร
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึงหนองแหวนกว้าง 6 เมตร
977,000
977,000
ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร
เทศบาล
เทศบาล
อบจ.
อบจ.
ขุดลอกบึง สระน้้า หนองน้้า
3,000,000 3,000,000 3,000,000
สาธารณะในเขตต้าบล
อบต.โนนหัน,หนองเขียด,โนนสะอาด
อบจ.,อ้าเภอชุมแพ
ก้าจัดวัชพืชในเขตต้าบล
3,000,000 3,000,000 3,000,000
อบต.โนนหัน,หนองเขียด,โนนสะอาด
อบจ.,อ้าเภอชุมแพ

3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ล
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ เป็นการป้องกัน ปราบปรามปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

ประชาชนในเขตต้าบลโนนสะอาด

เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตร

เทศบาล
กองช่าง

เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตร

เทศบาล
กองช่าง

เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตร

เทศบาล
กองช่าง

เกษตรกรมีน้าใช้ใน
การเกษตรและป้องกัน
น้้าท่วม
วัชพืชในบึงน้อยลง
และปรับสมดุลระบบ
นิเวศน์

เทศบาล
กองช่าง

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

35,000
35,000
35,000 ปัญหายาเสพติดภายใน
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
จังหวัดขอนแก่นลดลง

เทศบาล
กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
ปกครอง
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 สมาชิกในกลุ่มมีรายได้
เทศบาล เพิม่ มากขึ้น

เทศบาลร่วมกับ
พช.อาเภอ

1 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เพือ่ พัฒนากลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้าน ที่กลุ่มได้รับ
หมู่บ้านในเขตตาบลโนนสะอาด การคัดเลือกจากประชาคม

กลุ่มอาชีพประจาหมู่บ้านใน
เขตตาบลโนนสะอาด

30,000
เทศบาล

2 โครงการจัดตั้งศูนย์วัคซีนป้องกัน เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นใน
โรคระบาดในสัตว์ปีก
สัตว์ปีกที่อยู่ในเขตพืน้ ที่

ในตาบลโนนสะอาด

15,000 15,000 15,000 ป้องกันและควบโรคที่เกิดจาก เทศบาล
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
สัตว์ปีกได้
ปศุสตั ว์อาแภอ

3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกร
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

ในตาบลโนนสะอาด

40,000 40,000 40,000
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

4 โครงการส่งเสริมการปลูก
มะละกอดิบเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือน
5 โครงการทดลองและวิจัยเรื่อง
การปลูกมะนาวในวงบ่อ

เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในตาบล 30,000
โนนสะอาด
เทศบาล

30,000
เทศบาล

เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการปลูกมะนาว เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในตาบล 35,000
ในหลากหลายรูปแบบและสามารถนาไปประยุกต์ โนนสะอาด
เทศบาล
ใช้ได้

35,000
เทศบาล

เพือ่ ให้ประชาชนลดรายจ่ายลงและได้บริโภค
มะละกอปลอดสารพิษ

30,000
เทศบาล

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ประชาชนและเกษตรกร เทศบาล
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ปศุสตั ว์อาเภอ

30,000 ประชาชนมีรายจ่ายลดลง เทศบาลร่วมกับ
เทศบาล และได้บริโภคมะละกอ
เกษตรอาเภอ
ปลอดสารพิษ
35,000 เกษตรกรมีความรู้ในการปลูก เทศบาลร่วมกับ
เทศบาล มะนาวและสามารถนาไป เกษตรอาเภอ
ประยุกต์ใช้ได้

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมส่งเสริมการผลิต
พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสูง

เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นและได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ

เกษตรกรตาบลโนนสะอาด

30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น เทศบาลร่วมกับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล และได้บริโภคผักปลอดสารพิษเกษตรอาเภอ

7 โครงการอบรมการเพาะพันธุ์
ปลา
8 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริเศรษฐกืจพอเพียง

เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องในการ
เกษตรกรตาบลโนนสะอาด
เพาะพันธุ์ปลาและมีรายได้เพิม่ ขึ้น
1.เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนิน เกษตรกรตาบลโนนสะอาด
การวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพือ่ สร้างความร่วมมือให้กับประชาชนในการ
ดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
3.เพือ่ สร้างและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
4.เพือ่ สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับสังคม
อย่างยั่งยืน

25,000 25,000 25,000 เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะ เทศบาลร่วมกับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล พันธุ์ปลาและมีรายได้เพิม่ ขึ้น เกษตรอาเภอ
300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ เทศบาลร่วมกับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เศรษฐญกิจพอเพียงมากขึ้น เกษตรอาเภอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ อนุรักษ์พัฒนาและฟืน้ - เพือ่ สนองนโยบายของรัฐบาลและเพิม่ พืน้ ที่ป่า 1.ปลูกต้นราชพฤษ์หรือต้นไม้อื่นๆ
ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ไม้ให้มากขึ้น
2.ขยายเขตพืน้ ที่ป่าชุมชุมเพิม่ ขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงป่าเสื่อมโทมให้เป็นป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

80,000
เทศบาล

2 โครงการอบรมเยาวชนอาสา
อนุรักษ์และฟืน้ ฟูธรรมชาติ

50,000
เทศบาล

-เพือ่ ให้เยาวชนได้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
เยาวชนในพืน้ ที่ จานวน 100 คน
ธรรมชาติเพือ่ ฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- ป่าไม้/แหล่งน้า

80,000 -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาล ได้รับการดูแลรักษา
- มีแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
50,000 -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาล ได้รับการดูแลรักษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ
เทศบาล
โนนสะอาด
เกษตรอาเภอ

5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน

2 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ ลดปริมาณขยะภายในชุมชนและสร้างราย
- การศึกษาดูงานด้านการกาจัด
ได้แก่ประชาชนในตาบล
ขยะ
2.เพือ่ ให้ได้มีการเรียนรู้การกาจัดขยะอย่างถูกต้อง -การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ
มาตรฐาน 1 แห่ง
-เพือ่ จัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด -ปริมาณขยะของตาบล
หรืออุดหนุน อบต.หนองเขียดในการปรับปรุงที่ทิ้งขยะโนนสะอาด

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 3 ล้าน
53ล้าน -ปริมาณขยะในชุมชนลดลง เทศบาล
เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชนมีรายได้เสริม
อบจ.
อบจ.
100,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล

100,000 -สามารถนาของไปทิ้ง ณ
เทศบาล ที่ทิ้งขยะได้

เทศบาล
อบต.หนองเขียด

5.3 แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่ าธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุก เพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ/การดาเนิน
ที่สาธารณะ
คดี เช่น ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าปรับ และอื่นๆเกี่ยว
กับการดาเนินคดี

ที่ทาการเทศบาลโนนสะอาด
และที่สาธารณะในตาบล
โนนสะอาด

200,000
เทศบาล

300,000
เทศบาล

300,000 -ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ เทศบาล
เทศบาล ได้รบั การแก้ไข
สานักปลัด

2 โครงการสารวจรังวัดที่สาธารณ เพือ่ ดาเนินการสารวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์
ประโยชน์ภายในเขตตาบล
ภายในเขตตาบลกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

สารวจและรังวัดที่สาธารณ
ประโยชน์ภายในตาบล

50,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

50,000 สารวจและรังวัดที่สาธารณ เทศบาล
เทศบาล ประโยชน์ภายในตาบล
สานักงานทีด่ ิน
อาเภอชุมแพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการท่องเทีย่ ว
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกบึงห้วยต้อน
หนองแหวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงห้วยต้อน,บึงหนองแหวนให้ขุดลอกบึงห้วยต้อน-หนองแหวน
สวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่

29 ล้าน บึงห้วยต้อนป็น
อบจ.,กรม แหล่งท่องเที่ยว,แหล่งเก็บ
กักน้้า

2 โครงการขุดลอกบึงหนองแหวน เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึง,บึงห้วยแย้ให้
และบึงห้วยต้อนหมู่ที่ 1,2,9
สวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และบึงห้วยแย้หมู่ที่ 7,8
แห่งใหม่

ขุดลอกบึงหนองแหนวน
และบึงห้วยต้อน

29 ล้าน
อบจ.กรม

3 โครงการก้าจัดวัชพืชในบึงต่างๆ
ในพืน้ ที่เทศบาล

วัชพืชในบึงต่างๆในพืน้ ที่เทศบาล 200,000
เทศบาล

200,000
เทศบาล

เพือ่ ก้าจัดวัชพืชในบึงต่างๆและและปรับสมดุล
ระบบนิเวศน์

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
อบจ.ขอนแก่น

บึงหนองแหวน,ห้วยต้อนเป็น เทศบาล
แหล่งท่องเที่ยว,แหล่งเก็บ กรมส่งเสริมฯ
กักน้้าส้าหรับสูบน้้าผลิตน้้า อบจ.ขอนแก่น
ประปาหมู่บ้าน
200,000 วัชพืชในบึงน้อยลงและปรับ เทศบาล
เทศบาล สมดุลระบบนิเวศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพือ่ จัดทาแผนชุมชนและแผน
พัฒนาตาบลสามปี

เพือ่ ให้ประชาชนและองค์กรเข้ามีบทบาทและส่วนร่9วหมู
ม ่บ้านในเขตตาบล
ในการพัฒนาท้องถิ่น
โนนสะอาด

14,000
เทศบาล

14,000
เทศบาล

14,000 ประชาชนและองค์กรเข้ามา
เทศบาล มีบทบาทและส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาล
สานักปลัด

2 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

เพือ่ ให้ประชาชนและองค์กรเข้ามีบทบาทและส่วนร่1วโครงการ
ม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

30,000
เทศบาล

30,000
เทศบาล

30,000 ประชาชนและองค์กรเข้ามา
เทศบาล มีบทบาทและส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาล
สานักปลัด

7.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
สบา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย

3 อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

1.เพือ่ ให้ประชาชน นักเรียน/เยาวชนคนทั่วไป
มีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
เพือ่ สร้างพฤติกรรมประชาชนให้มีวิถีชีวิต
ตามวัฒนธรรมันดีของไทยให้กลมกลืนกับวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยตะวันตก
เพือ่ ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสทุ ธิ์ และโปร่งใส

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในเขตตาบลโนนสะอาด

50,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

50,000 ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
เทศบาล ประชาธิปไตย

เทศบาล
สานักปลัด

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

20,000
เทศบาล

20,000
เทศบาล

20,000 การจัดการเลือกเป็นไปด้วย
เทศบาล ความเรียบร้อย

เทศบาล
อบต.
หนองเขียด

7.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นทีใ่ ห้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพ/เสริมสร้าง เพือ่ ให้พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาเทศบาล
ให้ความรู้,ทักษะแก่ข้าราชการท้อง มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ
ถิ่น/จนท.เทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วย 1.อานาจหน้าที่
ในการปฎิบัติหน้าที่เพือ่ เตรียมความ 2.ความรู้ด้านประชาธิปไตย
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.ความรู้ด้านการดาเนินการตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพือ่ ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน/
ลูกจ้าง ผู้นาท้องถิ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ข้าราชการท้องถิ่น/จนท.เทศบาล
200,000 200,000 200,000 พนักงานเทศบาล,สมาชิก
เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด เทศบาล เทศบาล เทศบาล สภาเทศบาลมีประสิทธิภาพใน
- อบรมให้ความรู้ทั้งในและนอก
การปฏิบัติหน้าที่
สานักปลัด
สถานที่

คณะผู้บริหาร
250,000
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด เทศบาล
พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้นาท้องถิ่น

7.4 แนวทางการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพขององค์กร สานักงานมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพือ่ เสริม
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา สร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

สานักงาน
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

250,000 250,000 คณะผู้บริหาร
เทศบาล เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้นาท้องถิ่น

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000
เทศบาล

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

เทศบาล
สานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 200,000 เทศบาลสามารถบริการประชาชน เทศบาล
เทศบาล เทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-1-

วนที
ส่วส่นที
่ 1 ่1
บทน
า า
บทน
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
ต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมื อในการ
จัดท างบประมาณรายจ่า ยประจาปี โดยโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพั ฒนาสามปี ในปีที่จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการทีส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของ
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ
 มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไป
ได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมใน
เรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนา
ที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วง
ระยะเวลาสามปี
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4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และการจัดทางบประมาณประจาปี
เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้
กาหนดขั้ นตอนการจัดท าเป็ นแนวทางให้องค์ก รการปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหาร
ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอ โครงการจั ดทาแผนพัฒนาสามปี
ห้วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอนุมัติ
โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดการ
ปฎิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในขั้ น ตอนนี้ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา จะสรุ ป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
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ท้ องถิ่น ประชาคมท้ องถิ่นและส่วนราชการที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อร่ วมกั นพิ จารณา โดยในการจั ดท า
แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สมควรน ามาใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ดท าแผนพั ฒ นาสามปี เพื่ อ เป็ นกรอบในการพิ จ ารณาจัด ท า
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
2. แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการ
ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาที่จะ นามาใช้เป็นเป็นกรอบการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้งกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
3. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง
มีการดาเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กาหนด “แนวทางการพัฒนา
สินค้ า หนึ่ง ตาบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ ” โดยเวทีก ารประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพั ฒนาด้า น
การตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี ความสัม พันธ์กับ “ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ย ว” ซึ่งได้
กาหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กาหนด
“โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ ปราสาทเก่า หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้ง
สองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่องโยงและสนับสนุนกันได้
ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนาผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหาก
กาหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
มี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ที่ จ ะบรรจุ ล งใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดลาดับโครงการนี้เพื่อทาแผนพัฒนา
สามปี ในช่วงถัดไปด้วยเนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นา อาจจะต้ อ งใช้ เ วลาต่ อ เนื่ อ งนานกว่ า สามปี ดั ง นั้ น องค์ ก รการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จึ ง
จาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยัง
ไม่สามารถระบุไว้ในช่วงเวลาสามปีของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้
เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิ
จากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้ องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ งบประมาณ
รายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น, ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการ
ในเรื่องนั้น เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย
สามประเภทคือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจ
หน้ า ที่ แต่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถหรื อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้ งงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ราชการบริ ห าร
ส่ ว นกลางส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น และภาคเอกชน อั น
เนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว
เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ และมี ห น้ า ที่ จั ด บริ หารสาธารณะดั ง กล่ า วอยู่ แ ล้ ว ทั้ ง นี้
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุด หนุ น อยู่ แ ล้ ว โดยองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ที่ จ ะเสนอขอรั บ ความ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจาก
แหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูล
จากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้
อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค )
ได้
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
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3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประชาคม ท้ อ งถิ่ น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์พัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุ ทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ ได้)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญ ความจาเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดั งกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกของ
แนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูก
จัดลาคับความสาคัญอยู่ในลาดับหลังๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการ
พั ฒ นาทุ ก แนวทาง ได้ รั บ การพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ต้ อ งด าเนิ น การ แต่ ใ นห้ ว งระยะเวลาสามปี ข อง
แผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ
วิธีการจัดลาดับ ความส าคัญ มี หลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจจะ
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวมคะแนนและจัดลาดับ วิธีการจัดลาดั บ
ความสาคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scali หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
4 .การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบั ติ เพราะในการจัดล าดับ ความส าคัญอาจใช้ก ารตัดสินใจของแต่ล ะบุคคลเป็นหลัก
ดังนั้นเพื่อททบทวนและยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนา
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แนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) อีก
ครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิ จารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดย
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี โดยน าวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วมาจั ด ท าเป็ น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อยมีความหลากหลาย ซึ่งที่
ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่
กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงาน
อื่นๆ หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจากความสาคั ญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงานและใน
ด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพั ฒนาสามปี เพื่อให้สามรถนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบด้วนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้ว
นาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขัน้ ตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพั ฒนาท้องถิ่ นเสนอร่ างแผนพั ฒนาสามปีที่ผ่า นการพิ จ ารณาให้
ผู้บ ริหารท้ องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพั ฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุก รรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอในกรณีที่มีการมอบอานาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 9 ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอที่มีการ
มอบอาอาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เป็ น เครื่ อ งมื อที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความ
เชื่ อมโยงและส่ง ผลทั้ ง ในเชิ ง สนับ สนุน และเป็นอุปสรรคต่อกั น เพื่ อให้องค์ก รปกครองส่วน
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ท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ที่ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้้าการศึกษา
เศรษฐกิจก้าวหน้า น้าพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
1.1 พันธกิจ
1. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
5. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการ
คมนาคม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบล
โนนสะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
7. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
1.2 จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผัง
ตาบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการ
สังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
7. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
8. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง
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1.3 ค้าขวัญต้าบลโนนสะอาด

“พริกงามสะพรั่ง ฝรั่งผลโต ส้มโอรสหวาน ละลานตาถั่วเหลือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
เลิศล้้าประเพณี บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลโนนสะอาด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ได้แปลงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2562) โดยยึดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคล้าย
กับจังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
-มีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาคนและสังคม จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก ศักยภาพ
ระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ที่มีคุณภาพ
1.2 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
-มีการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
1.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
-มีการเสริมสร้างจัดการด้าน
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค สาธารณสุข
การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้าง -มีการเสริมสร้างจัดการด้านกีฬาสู่
นิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้
ความเป็นเลิศ
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรใน -สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า การเกษตร
เกษตร
2.2 สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ -มีการสงเคราะห์ให้กับคนชรา คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
-จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทางน้า ทางระบายน้าและการ
การพัฒนาเมือง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
และชุมชนน่าอยู่
มาตรฐาน
3.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและ
-สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
สาธารณภัยในท้องถิ่น
3.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-แหล่งน้าเพื่อการเกษตรได้รับการ
พัฒนา
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 7
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

3.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความ -สนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพ ปลอดภัยให้เมืองและชุมชน
ติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม
4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
-ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ยกระดับรายได้
เกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้
5.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ -มีการบริหารจัดการ
เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล -มีการป้องกันและควบคุมมลพิษ
และน้าเสีย
ให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
-ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะลดลง
6.1 พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
-บึงห้วยต้อนได้รับการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
-นาความคิดเห็นของประชาชนไป
7.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประกอบการบริหารงาน
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง ตาม -ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการ
ระบอบประชาธิปไตย
ของเทศบาลและการเมืองตาม
7.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล
ระบอบประชาธิปไตย
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม -พนักงานเทศบาล,สมาชิก,สภาฯ
ในการปฏิบัติงาน
เทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้
7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
การบริหารงานและการบริการประชาชน
ปฏิบัติงาน
-จัดหา ปรับปรุงเครื่องมือและ
สถานที่ให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
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เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช.
1. เจตนารมณ์
เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร
นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาล
ปกติได้ใช้อานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และ
สร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทย
สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง
โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป
2. นโยบายในการบริหารราชการ
2.1 ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในระบบปกติ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด โดยให้ ข้ า ราชการทุ ก ฝ่ า ยร่ ว ม
ในการขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งได้จัดหัวหน้าฝ่ายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วน
โดยข้าราชการประจาทุกคนต้องยึดเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
2.2 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี 2557 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้วของรัฐบาลที่
ผ่านมา ทั้งนี้ มีความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี 2558 ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม 2557
โดยยึ ด กรอบวิ นัย ทางด้า นการเงิ น การคลั ง ที่ก าหนดไว้ และไม่ เป็ นการสร้า งหนี้ ส าธารณะจนเกิ น ขี ด
ความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อม แผนงาน
และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจาปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการ
เหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจาปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558
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- เร่งดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
ต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมีความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการนามาใช้ในการลงทุน
ด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน ที่ไม่เป็นธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว
พระราชดาริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ ภาคประชาชน
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
2.3 ด้านความมั่นคง
- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง อันยิ่งใหญ่
ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง
ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่น คงในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม
- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสาคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปันความรักความสามัคคี
เพื่อเป็นพลังอานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
2.4 ด้านการต่างประเทศ
-ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริ หารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก
- พิ จ ารณาสร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากต่ า งประเทศ
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ
การเข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่
ได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทย อย่างแท้จริง
- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพื่อมิให้เป็นการ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็ นคนไทย
เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับ นักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมี
ข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น
ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น
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2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา
- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม
น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ สามัคคี สานึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่าง ต้องคลี่คลาย
ด้วยสันติวิธี
- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความจาเป็นต้อง
บังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัด แย้งมากกว่า
สร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังในขั้นต้น
ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน
- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกต่ อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การทาผิดกฎหมาย
โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกป้อง
ผลโยชน์โดยรวม
2.6 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ให้ก ระบวนการยุ ติธ รรม/กฎหมายปกติส ามารถดาเนิ นการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจากทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ เป็นต้น
2.7 ด้านการศึกษา
- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
ยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนทา
ให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า
การกระทานั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร
- สร้างสรรค์วิธีการ ทาให้เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต
มีความสานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง
- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย
เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่น ๆ เพื่อเป็นพลังอานาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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2.8 การพัฒนาระบบราชการ
- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงเกียรติ
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพื่อ ทาหน้าที่ บาบัดทุกข์
บารุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบอุปถัมภ์ที่
ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงาข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป
- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจาอีกต่อไป
ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้อง ชอบธรรม
2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได้
- ให้มีการยกระดับ /พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้ งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิ จ
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ
และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ
2.10 การวิจัยและพัฒนา
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อยอดจากสิ่ง
ที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าว หรือผลิตผล
พืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง
- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิตภายในประเทศเป็น
หลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและจาหน่าย เป็นสินค้า
ส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า ทุกประเภทที่มีความจาเป็น ทั้งในด้าน
การดารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง
2.11 การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
มีการประสานงานการดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก และความร่วมมือ
ตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย
ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
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- การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต้องดาเนินการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องมีการหารือและเห็น
พ้องต้องกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความสาคัญกับการรักษาพื้นที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของ
ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
2.12 ความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยไม่จาเป็นต้อง
แตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ความเท่าเทียม
และเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจนในการ
ด าเนิ น การ ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ดารงเป้ า หมายในการลดความเหลื่ อ มล้ า และ
สร้างความเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน
2.13 การปฏิรูป
ปฏิ รู ป โครงสร้ า งเชิ ง อ านาจ ระบบการเมื อ ง และการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในทุ ก ระดั บ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดาเนินการโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.14 การเลือกตั้ง
การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการ ที่แท้จริง
ของประชาชน โดยครอบคลุม ถึงกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกตั้ง ทั้งนี้
เป็นไปตาม ธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ เจตนารมณ์และนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็น และต้องดาเนินการ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็เป็นเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญนี้
ขอเวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น ขอให้อดทน ขอกาลังใจจากทุกภาคส่วน และจากประชาชนคนไทยทุกคน
ในการที่จะร่วมกันปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
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กรอบทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ อนุ ภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ทิศทางการพัฒนาระยะเร่งด่วน
มิติที่ 1 ภาคชนบท เน้นการพัฒนาระดับอาเภอตาบลและหมู่บ้านนอกเขตเมือง ในภาคการเกษตรโดย
การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย
มิติที่ 2 ภาคชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาเมืองทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเน้นการค้า การลงทุน การพัฒนา
เศรษฐกิจ การจัดระเบียบชุมชน ลดผลกระทบจากการเติบโตของเมือง ลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
มิติที่ 3 ขยายโอกาส จากศักยภาพความพร้อมของจังหวัด จึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียน เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์/ศูนย์กลางทางการศึกษา/ศูนย์กลางทางการขนส่ง/และโลจิสติกส์
(การกระจายสินค้าระดับภูมิภาค)/ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว
ศักยภาพ
1.เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการบริหาร
2.ทาเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภูมิภาคลุ่มน้าโขง 6 ประเทศ (ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้
(มลฑลยูนาน)
3.เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่าง
จีน ลาวและไทย
4.เป็นที่ตั้งศูนย์กลางการบริหารการบริการของหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค(จานวน 260 หน่วยงาน)
5.เป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน
6.มีศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหานคร
ขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์กลางทางการแพทย์/ศูนย์กลางทางการศึกษา/ศูนย์กลางทางการขนส่งและโลจิสติกส์
(การกระจายสินค้าระดับภูมิภาค)/ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว/ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว
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ทิศทางการพัฒนาของอ้าเภอชุมแพ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ชุมแพเมืองน่าอยู่ อาหารอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจดี ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสินค้า
พื้นเมือง”
พันธกิจ
1.มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพื่อให้ประชาชน อยู่ดี มีสุขบ้านเมืองสงบ
เรียบร้อย
2.มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ลดปัญหาอาชญากรรมประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
3.เสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในระดับอาเภอ
4.มุ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ระหว่างอาเภอใกล้เคียง
5.มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร
6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ศักยภาพของอ้าเภอชุมแพ
1.เป็นอาเภอขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าอาเภออื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง
2.มีเส้นทางคมนาคม ขนส่ง สะดวก รวดเร็วและมีถนนสายเศรษฐกิจจากตะวันออกสู่ตะวันตกจึงเป็น
ประตูสู่อินโดจีน
3.มีแหล่งอารยธรรมโนนเมือง พระพุทธรูปปาวงไสยาสน์ สมัยทวาราวดีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม/ทางธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต
4.มีแหล่งกระจายสินค้า ภาคการเกษตร สินค้าพื้นเมืองโดยเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในระดับอาเภอที่มี
ขนาดใหญ่กว่าอาเภอใกล้เคียง
5.มีโรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักหลายขนาดและหลายแห่ง เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาและการ
ท่องเที่ยวในอนาคต
6.พื้นที่เกษตรกรรม 196,486 ไร่คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของพื้นที่อาเภอ มีความหลากหลายของผลผลิต
ด้านเกษตรกรรม ทั้งพืชและสัตว์โดยมีตลอดทั้งฤดูกาล สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารได้
ในอนาคต
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“นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต้าบลโนนสะอาด”
ตามที่เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อบริหารงานเทศบาลเพื่อประชาชน กอรป
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
เพื่ อให้ก ระผมเข้ า มาปฏิ บั ติห น้า ที่ บ ริหารงานเทศบาลตาบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะท าหน้า ที่ใ นฐานะ
นายกเทศมนตรี เพื่อพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.
2550 ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด อย่างเต็มความสามารถ
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักกฎหมายคานึงถึงความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
กาหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยได้มีก ารลงมติ ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กระผม
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตาบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตาบลโนน
สะอาด ไว้ดังนี้
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1พัฒนาการให้บริการประชาชนในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย
-จัดก่อสร้างอาคารสานักงานตลอดจนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเส้นทางต่างๆในเขตเทศบาลตาบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ป้ายจราจร การพัฒนาถนนใน
เขตพื้นที่ให้สวยงามเป็นต้น
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้า อุป กรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างใน
ถนนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนทุก
สาย
1.4 จัดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ลาห้วยสาธารณะ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน
หนองน้าสาธารณะให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
1.5 บูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการเพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการเรียน
การสอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย เช่น การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร/การ
พัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐานเป็นต้น
2.2พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
1.มรดกทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารตานานต่างๆ
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2.วัฒนธรรมทั่วไป เช่น กริยามารยาทที่ดีงาม การเป็นอยู่ภาษา ศาสนา และความเชื่อต่างๆ
ศิลปกรรม
3.ภูมิปั ญญาและเทคโนโลยี เช่น ความรู้ความสามารถของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประดิษฐ์ คิดค้น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
2.3 การอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการให้ความเคารพผู้อาวุโส ลูกศิษย์เคารพ
อาจารย์ รวมถึง การอนุรัก ษ์ ป ระเพณีท้ องถิ่ นต่างๆ เช่น ประเพณีรดน้ าดาหัว ประเพณีก ารจัดงานวันเด็ ก
ประเพณีงานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเข้าพรรษา งานมหากฐิน เป็นต้น
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพเพิ่มมูลค่าของสินค้าในเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นอื่นและประเทศต่างๆ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดรายจ่ายตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้ าทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสามารถ
แข่งขันกับสินค้าการเกษตรจากท้องถิ่นอื่นๆรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการตลาด การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นการศึกษาดูงาน/การอบรมตลอดจน
การสร้างมาตรฐานร้านค้า ชุมชนเพื่ อแข่งขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเข้าร่วมประชาคมเอาเซียนใน
อนาคต
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์รวมสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ตลอดจนสถานที่จาหน่ายสินค้าชุมชน
4. ด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนสงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการ
พื้นฐานได้อย่างทั่วถึง เช่นการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.2 ส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มชมรมอาสาสมัครต่างๆที่ดาเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการ
ป้องกันรักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพื่อสร้างสุขภาพประชาชนทุกอาชีพให้มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ประชาชนทุก สาขา
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมปลูกฝัง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/การดูงาน/การ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือ
ประจาศูนย์ การสื่อสารเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของ
ศู นย์ ฯเพื่ อให้ บ ริก ารอย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพทั่ว ถึงตลอดจนการสร้า งเครือข่ ายการบู รณาการกั บศู นย์ ฯ อื่น ๆ
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ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ จานวนอาสาสมัครให้เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเองและเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
4.7 ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เช่นการทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่นๆที่มีความเป็นอยู่แตกต่าง
หรือแหล่ง อื่นๆทั้งนี้เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์การเป็นอยู่มาปรับใช้กั บท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชน์ให้กับชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการอพยพ
แรงงานและทุนอย่างเสรีฯลฯ
5. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.1 ส่งเสริมกลุ่ม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมด้านการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งการให้
การสนับสนุนจากทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านวิชาการ อุปกรณ์ต่างจากเทศบาล
5.2 ส่ง เสริมให้มีส ถานที่ออกก าลังกายประจาหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
สาหรับเล่นกีฬาตามความต้องการของชุมชน
5.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมออกกาลังกายทุก
ประเภททุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5.4 จัดให้มีการแข่งขัน การออกกาลังกายการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
5.5 การสร้างองค์กรเครือข่ายทางการกีฬา การฝึกอบรมการให้ความรู้ในการออกกาลังกายและเล่น
กีฬา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
5.6 การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชนที่ได้จัดขึ้น
6. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 จั ด ตั้ ง กองสาธารณสุ ข และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการสาธารณสุ ข ให้ กั บ
ประชาชน
6.2 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน
6.3 ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้าสาธารณะกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอาสาสมัครใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
6.5 พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า สถานที่
ออกกาลังกายเป็นต้น
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เช่น การจัดหาที่ดิน
การจัดหากล้าไม้ การสร้างอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าไม้ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และการ
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ
6.7 จัดหาที่ทิ้งขยะอย่างถาวร รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะอย่างมาตรฐานรวมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นอื่น/ส่วนราชการอื่นๆ เพื่อจัดการขยะชุมชน
6.8 การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดการขยะ
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6.9 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับผู้นาชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ/
ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตสานึก ใน
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง
7. ด้านการเมืองและการบริหาร
มุ่งพัฒนาการเมืองและประชาชนให้ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม
ตรวจสอบได้ กล่าวคือ
7.1 การสร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับ
สมาชิ ก สภาเทศบาล ผู้บ ริหาร ข้ า ราชการ พนัก งานลูก จ้างของเทศบาล ทั้งนี้เพื่ อให้เป็นแบบอย่ างที่ดีต่ อ
ประชาชนและเป็นการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้
7.2 การสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และสิทธิต่างๆให้กับข้าราชการ สมาชิก ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ
7.3 การให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/
ประชาชนทั่วไป
7.4 ส่งเสริมอบรมความรู้ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับประชาชน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหาร
7.5 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจ้าง/
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
เป็นต้น
7.6 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อประชาชน
8. นโยบายด้านอื่นๆ
8.1 สนับสนุนและดาเนินนโยบายในการปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
8.2 สนับสนุนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ
8.3 การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ด้าน กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์การภาคเอกชน ฯลฯ
จากนโยบาย ทั้ง 8 ข้อนี้ กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทุกท่านได้
ทราบว่า กระผมมี ความมุ่ งมั่ นตั้ง ใจให้ส มกั บที่พี่ น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกให้เข้ามาทาหน้าที่
บริหาร กระผมจะพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงความรักสามัคคี
ให้กั บ สัง คม พี่ น้องประชาชนเพื่ อให้ก้ า วเข้าสู่สังคม อาเซีย น อย่ างมีคุณภาพ ภายใต้ก ารบริหารงานที่ มี
คุณธรรม เป็นธรรม โปร่งใสโดยภายใต้ประโยชน์สุขและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
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ผมขอเรียนว่าจากนโยบายของกระผมถึง 8 ข้อนี้ กาหนดนโยบายตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบน
พื้นฐานของความเป็นจริง และขอสัญญาว่าจะดาเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาภายใต้ปัญหา
ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และจากนโยบาย
ข้างต้นนี้ คงจะสาเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอันสาคัญในอันที่จะนาพานโยบายไปสู่ความสาเร็จตามที่พึง
ประสงค์ ผมเชื่ อว่า ท่ า นสมาชิ ก สภา ข้ า ราชการ ทุกท่านมีเป้าหมายอันเดีย วกั นกั บกระผม คือ การทาให้
ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพื่อความสาเร็จดังกล่าว กระผมจึงขอความร่ว มมือจากทุกท่านได้ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวได้บรรจุตามต้องการของทุกท่าน ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน
ชาวเทศบาลตาบลโนนสะอาดทุกคน
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพทั่วไป
1.ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางกายภาพ
ที่ตั้ง เทศบาลตาบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสาย
มลิวรรณ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 99 กิโลเมตร มีพื้นที่ 16.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,362.50 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
จดพื้นที่
ตาบลหนองเขียด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
ทิศใต้
จดพื้นที่
ตาบลดงกลาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก จดพื้นที่
ตาบลชุมแพ
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก จดพื้นที่
ตาบลหนองเขียด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น และ
ตาบลดงบัง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หมู่ที่ 1
บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 2
บ้านเหมือดแอ่
หมู่ที่ 3
บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 4
บ้านโนนลาน
หมู่ที่ 5
บ้านแสนสุข
หมู่ที่ 6
บ้านสมบูรณ์สุข
หมู่ที่ 7
บ้านสนามบิน
หมู่ที่ 8
บ้านโนนเรียน
หมู่ที่ 9
บ้านมิตรภาพ
พืน้ ที่ เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีพื้นที่รวม 16.58 ตร.กม.(10,362.50ไร่) มีลักษณะเป็น
ที่ราบริมแม่น้าเชิญ มีบึงและหนองน้า (ขนาด 200-1,000 ไร่) กระจายอยู่โดยทั่วไป (จานวนบึงและ
หนอง 7 แห่ง)นอกจากนั้นยังมีลาห้วยสายสั้นๆอีกส่วนหนึ่ง มีลุ่มน้าสาคัญคือ ลุ่มน้าเชิญ โดยสามารถ
จาแนกพื้นที่ได้ดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาตาบลสามปี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตาบลโนนสะอาด
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ลาดับ
1
2
3
4

ข้อมูล
พื้นที่ป่าสาธารณะ
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
พื้นที่หนอง,บึง
พื้นที่อื่นๆ

จานวน(ไร่)
230
9,789
2,059
3,911

รวม

คิดเป็นร้อยละ
1.43
61.22
12.87
24.46

15,989

พื้นทีเ่ ทศบาลตาบลโนนสะอาด มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปี 2545-2546 จานวน 9,079 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 56.78 ของพื้นที่ทั้งตาบลหรือร้อยละ 92.74 ของพื้นที่ทางการเกษตร
ที่มา.(1) สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 5 จังหวัดขอนแก่น สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอชุมแพ
2.ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
-ทางรถยนต์ เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยู่ติดกับถนนมลิวรรณ ซึ่งสามารถเชื่อต่อกับภาคเหนือและ
จังหวัดเลย และเป็นประตูเชื่อมต่อกับภาคเหนือ และจังหวัดเลยทะลุออกประเทศลาว
3.ข้อมูลทางด้านสังคม
ประชากร ในปี 2558 มีประชากรทั้งสิ้น 6,453 คน
ข้อมูลจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,827 ครัวเรือน

แยกเป็นชาย 3,608 คน หญิง 2,845 คน

1

บ้านโนนสะอาด

จานวนประชากร
จานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
252
533
479

2

บ้านเหมือดแอ่

296

583

582

3

บ้านหนองบัว

191

370

368

4

บ้านโนนลาน

295

550

545

5

บ้านแสนสุข

154

184

182

6

บ้านสมบูรณ์สุข

258

715

87

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมายเหตุ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาตาบลสามปี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตาบลโนนสะอาด

- 11 -

7

บ้านสนามบิน

131

240

238

8

บ้านโนนเรียน

158

284

283

9

บ้านมิตรภาพ

57

94

88

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 ฝ่ายทะเบียนอาเภอชุมแพ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1
นายหนูเทียน บ่าวภูเวียง

สมาชิกสภาเทศบาล/เขต

เบอร์โทรศัพท์

ประธานสภาเทศบาลฯ

086-8561585
086-2376309

2

นายบุญแสง พรนิคม

รองประธานสภาเทศบาลฯ

3

นายวิมาลย์ เส็งภูเวียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 080-4194722

4

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 081-7993376

5

นายประมวล เกิดคา

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 082-8365022

6

นายประเสริฐ ตลับเงิน

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 083-3793967

7

นายทะ ไกรเวียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-0525564

8

นายสานิต ชมพูมาตย์

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 084-7927909

9

นายบุญชู นินสะคู

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-7095596

10

นายไสว บุตรจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-4343825

11

นางสุภาษี คาเบ้าเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 089-7117623

หมายเหตุ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาตาบลสามปี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตาบลโนนสะอาด
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12

นายชาญชัย ชาติพหล

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 093-5319889

4.การศึกษา
1.มีศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาภิรมย์ (บ้านเหมือดแอ่) ถ่ายโอนจากกรมศาสนา
2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
4.การสาธารณสุข
ไม่มีสถานีอนามัยในเขต เทศบาลตาบลโนนสะอาด (มีในเขตเทศบาลตาบลโนนหัน)
สภาพเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอื่น เช่น
ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น เฉลี่ยรายได้ของประชากร 25,000 บาท ต่อคนต่อปี พืชทางการเกษตรที่
นิยมปลูกมากที่สุด นอกจากข้าวแล้ว ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก ส้มโอ ฝรั่ง มะเขือ เป็นต้น
สาหรับการรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ มีทั้งสิ้น 20 กลุ่ม มีสมาชิกเกือบ 2,000 คน และมีการ
รวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ จานวน 9 กลุ่ม สมาชิกก็คือราษฎรแต่ละหมู่บ้าน
อาชีพ แบ่งเป็น

- การทานา เป็นอาชีพหลักของราษฎร
ได้ผลผลิต
468 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแล้ง
จานวน
452 ครัวเรือน
- เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อขาย
จานวน
118
ครัวเรือน
- ประกอบอาชีพอื่น ๆ มากกกว่า 1 อาชีพ
จานวน
742
ครัวเรือน
- ทาการประกอบอาชีพอย่างเดียว
จานวน
262 ครัวเรือน
- นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทาสวนผักผลไม้ ทาบ่อเลี้ยงปลา ไว้เพื่อกินในครัวเรือนและ
จาหน่าย และอพยพไปประกอบอาชีพยังที่อื่น
หน่วยธุรกิจในเทศบาลตาบล
- ธนาคาร
จานวน
แห่ง
- โรงแรม
จานวน
1
แห่ง
- ปั๊มน้ามันและก๊าซ
จานวน
1
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน
แห่ง
- โรงสี
จานวน
12
แห่ง
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- โรงทาไม้แปรรูป
- โรงงานหล่อเสาปูน

จานวน
จานวน

1
1

แห่ง
แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
3
แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
แห่ง
สถาบันทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
7
แห่ง
- มัสยิด
แห่ง
- ศาลเจ้า
แห่ง
- โบสถ์
แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ
แห่ง
- สถานีอนามัยประจาหมู่บ้าน/ตาบล 1 แห่ง(อยู่ในเขตเทศบาลโนนหัน)
- สถานพยาบาลเอกชน
แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
แห่ง
- อัตราและการใช้ส้วม
100
เปอร์เซ็นต์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
แห่ง
- สถานีดับเพลิง
แห่ง
การบริการพื้นฐาน
- ถนนลาดยาง
2
สาย
- การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แห่ง
การไฟฟ้า
- จานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีจานวนครบทั้งตาบล มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
แหล่งน้าธรรมชาติ
* ลาน้า ลาห้วย
จานวน
4
แห่ง
- ลาห้วยแย้
- ลาน้าเชิญ
- ลาห้วยต้อน
- ลาห้วยน้อย
* บึง หนอง/คลอง
จานวน
6
แห่ง
- กุดยางใต้
หมู่ที่ 4
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- กุดตาผาน
หมู่ที่ 4
กุดเอี่ยนจ่อย
หมู่ที่ 1
- บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน ม.1,2,9
- บึงหนองผือ หมู่ 7,8
- บึงหนองบัว หมู่ 3
* แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย 2 แห่ง
- บ่อน้าตื้น – แห่ง
- บ่อโยก 40 แห่ง (ใช้การไม่ได้)
- อื่น ๆ
บ่อน้าที่ขุดใหม่จานวน 1 บ่อคือ บ่อข้างป่าช้าสาธารณะบ้านหนองบัว
ข้อมูลอื่น ๆ
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน
- ที่สาธารณะหนองบัว
- ที่สาธารณะหนองผือ
- ที่สาธารณะกุดเอี่ยนจ่อย
- ที่สาธารณะกุดตาผาน
- ที่สาธารณะกุดยางใต้
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา
2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น
- อปพร.
- อื่น ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของเทศบาลตาบล
(1)
จานวนพนักงานส่วนตาบล
- ตาแหน่งในสานักปลัด
- ตาแหน่งในส่วนการคลัง
- ตาแหน่งในส่วนโยธา
- ตาแหน่งในส่วนการศึกษา
(2)
จานวนพนักงานจ้างตามภารกิจ
(3)
จานวนพนักงานจ้างทั่วไป
(4)
จานวนคนงานทั่วไป

จานวน จานวน 115
จานวน จานวน 207

คน
คน
คน
คน

จานวน 16
จานวน 8
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 4
จานวน 9
จานวน 2 คน
จานวน 13

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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(5)
(6)

จานวนแม่บ้าน
ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตาบล
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
รวมกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มอื่น ๆ

จานวน

2 คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

-

คน
- คน
- คน
2 คน
8 คน
6 คน

จานวน

11

จานวน 11
จานวน จานวน -

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

กลุ่ม

รายชื่อผู้นาหมู่บ้านตาบลโนนสะอาด
หมู่ที่
หมู่บ้าน
1
บ้านโนนสะอาด
2
บ้านเหมือดแอ่
3
บ้านหนองบัว
4
บ้านโนนลาน
5
บ้านแสนสุข
6
บ้านสมบูรณ์สุข
7
บ้านสนามบิน
8
บ้านโนนเรียน
9
บ้านมิตรภาพ
กานันตาบลโนนสะอาด

ชื่อ - สกุล
นายกัมพล สิงห์อาจ
นายมนตรี รินอินทร์
นายสุรเวช นาคนชม
นายแดง เจียมภูเขียว
นายไพรวัลย์ มาเวียง
นายพิชิต ลาสอน
นางสังเวียน ราชวงค์
นายคา บุญสะอาด
นายสุชาติ สิงห์เอี่ยม
นายพิชิต ลาสอน

เบอร์โทร.
087-6448287
083-1469213
086-2247041
084-7437841
083-3272704
08-54650359
082-1087265
089-8413917
08-54650359
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ศักยภาพการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น โดยการทา SWOT
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
เทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นองค์กรที่สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่
เทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม
เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 2 แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก
ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ
เขตพื้นที่ตาบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ท้องถิ่นได้
มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

จุดอ่อน(Weaknesses)
 มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่
การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ
พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่มักจะนาไปใช้เป็นงบลงทุน
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการ
เสริมสร้างจิตสานึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม
*******************************************************************
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ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

โอกาส (Opportunity)
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง
ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด
นโยบายการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นโยบายการกระจายอานาจตามแผน
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ทาให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบ
บริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุปสรรค(Thrats)
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก
ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับตาบล ในขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจานวนมาก
พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร นอกจากนี้
หนองบึงต่างๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ
ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปทางานต่างจังหวัด ทาให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวขาดความอบอุ่น
แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพึ่งพากันน้อยลง
การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย
การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน
ถนนภายในหมู่บ้าน ชารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน
ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตสานึกของประชาชนใน
การทิ้ง/กาจัดขยะ
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2558
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อ
ระบายน้า, ก่อสร้างรางระบายน้า ฯลฯ ประชาชนในเขตตาบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม
2.ด้านพัฒนาแหล่งน้า
ได้พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการขุดลอกคลองส่งน้า,
ก่อสร้างคันดินกั้นน้าริมฝั่งน้าเชิญ ประชาชนในเขตตาบลโนนสะอาด ได้มีน้าอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอย่างพอเพียง
3.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ โดยพัฒนาให้มีความรู้
คู่คุณธรรม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และให้ความสาคัญแก่การสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม,ส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยการรักกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้าเสีย, ได้อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ได้พัฒนาขีดความสามารถการทางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ทางาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหาร
จัดการของท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม
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