คำนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับ ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕๖) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑
– ๒๕๘๐) โดยการทบทวนแผนพัฒนาให้จัดทาประชาคมในระดับตาบล ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
เพื่ อให้ การดาเนิ น การให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสื อสั่งการดังกล่ าว และ
นาไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึ งต้องจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
เทศบำลตำบลโนนสะอำด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อนุมัติ

(นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนสะอาด

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
๑. ด้านกายภาพ
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๓. ประชากร
๔. สภาพทางสังคม
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๑
๑
๔
๗
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๒๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒๗
๒๗
๖๗
๘๑

ส่วนที่ ๓ กำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
- แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
- แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
- แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ์

๘๗
๘๗
๘๘
๘๘
๙๐
๑๓๗
๑๔๒

ส่วนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ภำคผนวก
ผนวก ก
แผนผังยุทธศาสตร์
ผนวก ข
แผนที่ตาบลโนนสะอาด
ผนวก ค
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑๔๖
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๘

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

สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ตำรำงที่ ๙
ตำรำงที่ ๑๐
ตำรำงที่ ๑๑
ตำรำงที่ ๑๒
ตำรำงที่ ๑๓
ตำรำงที่ ๑๔
ตำรำงที่ ๑๕
ตำรำงที่ ๑๖
ตำรำงที่ ๑๗
ตำรำงที่ ๑๘

ตารางจาแนกประเภทพื้นที่ในตาบลโนนสะอาด
ตารางแสดงรายชื่อผู้นาหมู่บ้านตาบลโนนสะอาด
ตารางแสดงจานวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตารางแสดงทาเนียบผู้บริหารเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ตารางแสดงข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒
ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนและประชากรในตาบลโนนสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจานวนประชากร และจานวนครัวเรือน
ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการคาดการณ์ในอนาคาต (พ.ศ.๒๕๖๓)
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจานวนครัวเรือน ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)
และการคาดการณ์ใน อนาคาต (พ.ศ.๒๕๖๓)
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ
ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาในเขตตาบลโนนสะอาด
ตารางแสดงข้อมูลจานวนครู ห้องเรียน และนักเรียน แยกชาย-หญิง
ตางรางแสดงการจาแนกประเภทและร้อยละพื้นที่ในตาบลโนนสะอาด
ตางรางแสดงตัวชี้วัด (KPIs) ตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)
ตางรางแสดงค่าเป้าหมายของการจัดทาแผนพัฒนา
ตางรางแสดงแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตางรางแสดงแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

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

๒
๕
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๒๕
๖๙
๘๒
๑๔๖
๑๔๗

สำรบัญภำพ / กรำฟ / แผนภูมิ
หน้ำ
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

๑
๒
๓
๔

แสดงแผนที่ตาบลโนนสะอาด
แสดงแผนที่หมู่บ้านในตาบลโนนสะอาด
แสดงจานวนร้อยละของประเภทพื้นที่ในตาบลโนนสะอาด
แสดงสถิติจานวนประชากรย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖๓
๕ แสดงสถิติจานวนครัวเรือนย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖๓
๖ แสดงยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการพัฒนาระยะยาว
๗ แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ
๘ แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
๙ แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของท้องถิ่น
๑๐ แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ
****************************************

๑
๒
๓
๘
๙
๒๗
๒๘
๗๕
๘๐
๘๐

ผนวก ก

