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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 18 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้พิ จารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

        ประกาศ   ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.๒๕64 

 
 
 
          ลงชื่อ          
              ( นายโกฎ   โลมบุตร ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 



ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน /โครงการ  
/กิจกรรม ที่ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น  รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์อ าเภอ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงคณะผู้บริหารได้ร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้  ให้พร้อมที่จะน าไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิด
การพัฒนาในท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจน
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง                                                                                                                        
      30 กันยายน  2564 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
----------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาต าบล เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539 มีอาณาเขต
และติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลโคกสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลชีลอง   อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   
ทิศใต ้  ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลตลาดแร้ง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ทิศใต้ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม 

เหมาะแก่การท านา  ทิศเหนือเป็นที่สูงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์และท าไร่ มีหนองน้ าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งสิ้น  3 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) สระหนองแวง 
(2) สระหนองบ่อ 
(3) สระหนองโสมง 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
               เป็นแบบร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดู

อาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟูาอากาศของแต่ละปี และขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล  
มี 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศ
ไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้อากาศหนาวเย็น และแห้งทั่วไป และ
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท าให้ฝนตกชุกทั่วไป ซึ่งบางปีอากาศหนาวจัดใน
ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อนและช่วงฝนสลับกับช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 
    ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 23.4 องศา
เซลเซียส 
    ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30.4 องศาเซลเซียส  
    ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนักท่ีสุดประมาณเดือนกันยายน 

 

  1.4 ลักษณะของดิน 
               ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย การใช้ที่ดินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
และใช้เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ซึ่งอยู่ติดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง 
                องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีเขตการปกครองจ านวน 9 หมู่บ้าน คือพ้ืนที่เต็มทั้ง 9 
หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมดมีจ านวน  56  ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ท้ังสิ้น 37,500  ไร่   
 ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ   330  กิโลเมตร 
 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านเขว้าประมาณ  1.36 กิโลเมตร 
 ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิประมาณ 15.29  กิโลเมตร 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น   9  เขต 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,826  คน  
 (ข้อมูล ณ วันที่  20  เมษายน  2564) 
 ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
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4,635

4,613

4,623

4,598 4,598

                                  -    

 
3. ประชากร 

     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
              ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต) ประชากรรายหมู่บ้าน พ.ศ.2559-2563 
 

 

 ที่มา  :  ส านักงานบริหารการทะเบียน อ าเภอบ้านเขว้า ณ  วันที่ 20 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิสรุปเปรียบเทียบข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ได้ดังนี้ 
 ปี 2559 – 2560  มีจ านวนประชากรลดลง จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 
 ปี 2560 – 2561  มีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 
 ปี 2561 – 2562  มีจ านวนประชากรลดลง จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 
 ปี 2562 – 2563  มีจ านวนประชากรเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ประชากร  
2559 2560 2561 2562 2563 

ประชากรชาย 2,272 2,267 2,263 2,233 2,231 
ประชากรหญิง 2,363 2,346 2,360 2,365 2,367 
รวมประชากร 4,635 4,613 4,623 4,598 4,598 
ครัวเรือน 1,872 1,897 1,925 1,948 1,970 



- 4 - 
 

 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและครัวเรือน 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือน ประจ าปี 2563 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน  ผู้น าชุมชน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโนนแดง    นายณภัทร  สถิตชัย    346 290 360 650 
2 บ้านโนนแดง    นางขนิษฐา  ศิริสัจจัง 361 426 441 867 
3 บ้านโนนเสาเล้า    นายสุชาติ   สองศรี 210 158 176 334 
4 บ้านเจริญผล    นายสุชาติ    ภูผาจง 159 227 236 463 
5 บ้านหนองแวง    นางฉวี    ปิตะบุตร  (ก านัน) 304 363 374 737 
6 บ้านหนองบ่อ    นายเกียรติภูมิ  ปิตะบุตร 159 226 246 471 
7 บ้านซับช่องแมว    นายมานิตย์    ไชยสุระ 75 108 77 185 
8 บ้านหนองโสมงเหนือ    นายเสน่ห์     หนชัย 168 196 193 389 
9 บ้านเจริญทรัพย์      นายนิรุต  อุปชา 182 237 260 497 

 รวม 1,964 2,231 2,362 4,593 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า  เดือน  กันยายน 2563 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
      จ านวนประชากรแบ่งเป็นสัดส่วนของแต่ละช่วงวัย แบ่งได้ดังนี้ 1) เด็กแรกเกิด – ปฐมวัย(แรกเกิด – 5 
ปี) จ านวน 225 คน (เพศชาย 111 คน เพศหญิง 114 คน) 2) เด็กในวัยเรียน ตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 
6 ปีขึ้นไป – 15 ปี) จ านวน 457 คน (เพศชาย 231 คน เพศหญิง 226 คน) 3) เด็กวัยเรียน (16 ปีขึ้นไป – 
18 ปีบริบูรณ์) จ านวน 130 คน (เพศชาย 79 คน เพศหญิง 51)  (อายุ 19-25 ปี) จ านวน 359 คน (เพศ
ชาย 180 คน เพศหญิง 179)   
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 จ านวนประชากรเยาวชน-วัยแรงงาน อายุ 26 – 59 ปี เป็นเพศชาย 1,173 คน คิดเป็นร้อยละ 49.51 
และเพศหญิง 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ านวนผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1,058 คน เป็นเพศชาย 457 คน เพศหญิง 601 คน เมื่อ
จ าแนกเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60 – 70 ปีบริบูรณ์ 603 คน (เพศชาย 274 คน เพศหญิง 329 คน) 2) 
อายุ 70 – 80 ปีบริบูรณ์ 283 คน (เพศชาย 119 คน เพศหญิง 164 คน) 3) อายุ 80 – 90 ปี 151 คน 
(เพศชาย 58 คน เพศ หญิง 93 คน) 4) อายุ 90 – 100 ปีบริบูรณ์ 21 คน (เพศชาย 6 คน เพศหญิง 15 คน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  จากส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า  ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

          การศึกษาในโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ชย.คือ  
1. โรงเรียนบ้านโนนแดง 
2. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง 
3. กศน.ต าบลโนนแดง 
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4.2  ด้านสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐบาล  ไม่มี 
- โรงพยาบาลของท้องถิ่น  ไม่มี 
- โรงพยาบาลเอกชน   ไม่มี 
- ศูนย์บริการเอกชน  ไม่มี 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   80   คน 

 

4.3 อาชญากรรม  
            ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการจัดตั้งก าลังต ารวจสายตรวจ
กระจายตรวจพ้ืนที่ จ านวน 1 จุด และการรับแจ้งเหตุด้านอาชญากรรม ด าเนินการโดยสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
บ้านเขว้า และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านเขว้า และ อปพร.  จ านวน 108 คน 
 

  4.4  ยาเสพติด  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพ คือ โครงการรณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้เยาวชนและ
ประชาชนรู้เท่าทันภัยของยาเสพติดในสถานการณ์ของยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนและเพ่ือเฝูาระวังปูองกันการรวมกลุ่มมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยกิจกรรมได้ด าเนินการใน
ลักษณะการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในเขต อบต. รวมถึงการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 
  4.5  การสงคมสงเคราะห์ 

        งานสังคมสงเคราะห์ มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐมีหน่วยงาน
หลักท่ีดูแลการสงคมสงเคราะห์ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะให้การช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส โดยมีการประสานงานกับงานพัฒนาชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือประสานการให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
                   ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ด าเนินงานโครงการสงเคราะห์แก่ประชาชน
ต าบลโนนแดงเช่น การส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโนนแดง การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี
ต าบลโนนแดง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีข้อมูลเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จ านวน   1,023  ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ          จ านวน    375    ราย 
- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์      จ านวน    2         ราย 

 
ที่มา : งานสวัสดิการสังคม  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

      5.1 การคมนาคม 
     ในการการคมนาคม/ขนส่งทางบก ของประชาชนต าบลโนนแดง มีถนนเส้นทางหลังในการ

คมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ และเครื่องจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก   
มีดังนี ้

 - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 นครสวรรค์ – ชัยภูมิ 
 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3007 บ้านเขว้า – บ้านโปุงคลองเหนือ 
 - รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016  สายทางบ้าน  โนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์ 

หมู่ที่ 5 
    5.2 การไฟฟ้า 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาแล้วทุกครัวเรือน  

จ านวนทั้งหมด จ านวน 1,664 ครัวเรือน ส าหรับไฟฟูาสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีจ านวน  
500 จุดครอบคลุมถนน  12  สายหลัก 

 
 5.3 การประปา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  มีกิจการประปา  2  แห่ง  คือ  บ้านซับช่องแมว  
หมู่ที่ 7  และบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ประชาชนใช้น้ าประปา อบต. จ านวน 96 ครัวเรือน ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้
ผลิตน้ าประปาใช้น้ าบาดาล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  
และจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาประมาณ  723  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของครัวเรือนทั้งหมด 
ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้แก่น้ าจากแม่น้ าชีและแหล่งน้ าดิบส ารองจากอ่างเก็บน้ าบาซาน 

 
5.4 โทรศัพท์ 

                      มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ 
ได้แก่ AIS 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไปรษณีย์                  จ านวน  1  แห่ง 
- ผู้ให้บริการระบบ Internet   จ านวน  1  ราย 

 
6. ระบบด้านเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
                         - ท านา  ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพหลักคือเกษตรกร เช่น ท านา ประมาณ 9,100 ไร่  
พ้ืนที่มีความอุดสมบูรณ์สามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง (ยกเว้นปีที่แห้งแล้ง และมีน้ าท่วมใหญ่) ข้าวที่ปลูกคือข้าว
หอมมะลิ ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 600 กก./ไร่ ข้าวนาปลัง ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่  

-  ท าไร่ พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมาก ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง  
- ปลูกผักสวนครัว จะมีทั้งปลูกไว้ขาย และบริโภคในครัวเรือน เช่น พริก หอมแดง ผักกาด 
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 6.2 การประมง 
    ต าบลโนนแดง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และมีบ่อเลี้ยงปลา สัตว์น้ าที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือ  

ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุก 
 

 6.3 การปศุสัตว์ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จะประกอบอาชีพทอผ้าไหม ประกอบ 

เกษตรกรรมแล้ว  ยังมีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ไว้ตามบ้าน  สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่  กระบือ  สุกร  ไก่พ้ืนเมือง  
ไก่เนื้อ  เป็ดเทศ  เป็นต้น 

 

6.4 การบริการ 
สถานีประกอบการด้านการบริการ  
-  ธนาคาร              จ านวน  1  แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย   จ านวน  4 แห่ง 
- จักรยานยนต์ขายอาหารสดเคลื่อนที่ จ านวน  7 คัน 
-  ร้านขายอาหาร   จ านวน  9 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ    จ านวน  9 แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว  
       การท่องเที่ยวในต าบลโนนแดง ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากนัก เพราะไมไ่ด้มกีาร 

ส่งเสริมการพัฒนา และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวมี 2 แห่ง ดังนี้  
1. สุสานหอยล้านปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง พบรอยหอยโบราณในชั้นหินเป็นบริเวณ

กว้างประมาณ  2 ตารางเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะทางธรรมชาติ โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้อง  

2. จระเข้หลวงปูุค า ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านความเชื่อ  มีต านานเล่าว่าเมื่อ 100 ปีก่อน จระเข้สองผัวเมียลอยมาตามล าน้ าชี 
มาอาศัยอยู่ในหนองน้ าหลังวัดดอนไผ่ และออกลูกหลาน 6 ตัว หลวงปูุค า ซึ่งเรียนวิชาอาคมและเป็นที่นับถือของ
ชาวบ้านจึงเลี้ยงจระเข้เหล่านี้ไว้ ต่อมาพบว่าจระเข้ที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมีความดุร้าย หลวงปูุค าจึงใช้มีดลงอาคมตัด
หางจระเข้ฝังไว้ใต้บึงหนองแวงเพ่ือสะกดให้จระเข้สงบลง ซึ่งหลังจากที่หลวงปูุค ามรณภาพ ชาวบ้านก็ยังคงพบ
เห็นจระเข้ตัวดังกล่าวอยู่ในหนองน้ า แถมไม่มีท่าทีดุร้าย ชาวบ้านจึงเชื่อว่าวิญญาณหลวงปูุค าคงสิงสถิตอยู่ใน
จระเข้ตัวนี้ ท าให้จระเข้ตัวดังกล่าวกลายเป็นที่นับถือสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นที่มาของผู้คนจากทั่ว
สารทิศซึ่งศรัทธาในศาสนาต่างเดินทางมาสักการบูชาขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย  
                            เมื่อปี 2552 ทางจังหวัดชัยภูมิ จึงไดเ้ขา้มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเปิดให้ชม
จระเข้แสนรู้ของหลวงปูุค าที่คนได้มาพบเห็นก็ต่างเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ซึ่งจะไม่ท าร้ายคน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ 
และจะออกมาเดินภายในวัดอ้าปากนอนเล่นปกติ และตามต้นไม้ ถนนในหมู่บ้านโนนแดงไปทั่ว ชาวบ้านก็อยู่
ร่วมกันกับจระเข้ตัวนี้มาได้อย่างปกติไม่เคยมีใครถูกท าร้าย และใครที่ลงไปเล่นน้ าในสระหลังวัดหรือมีคนจมน้ า
จระเข้ตัวนี้ก็ยังช่วยพาข้ึนฝังรอดชีวิตมาแล้วหลายราย และจากนั้นจระเข้ตัวนี้ก็ ไม่ได้หนีไปไหนจนชาวบ้านใน อ.
บ้านเขว้า ให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นจระเข้หลวงปูุค ามาตลอด 

                    เมื่อช่วงปี 2555 จระเข้ตัวนี้ได้เสียชีวิตหรือตายลงอย่างสงบตามอายุไข ซึ่งซากเองก็ไม่เน่า
เปื่อย ทางวัดดอนไผ่ และชาวบ้าน อ.บ้านเขว้า จึงช่วยกันสร้างศาลาศาล และน าร่างจระเข้ตัวนี้มาเก็บไว้ ภายใน
วัดเพ่ือให้คนที่ศรัทธาได้มาวัดแล้วแวะไปสักการะบูชาขอพร 
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                แตเ่มื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ศาลาศาลเก็บร่างจระเข้แสนรู้ของหลวงปูุ
ค าเกจิดังมาแต่โบราณของจ.ชัยภูมิ ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถ
ควบคุมเพลิงไว้ได้ทัน เพลิงจึงได้เผาศาลาศาลเก็บร่างจระเข้หลวงปูุค าวอดเสียหายไปหมดทั้งหลัง พร้อมร่าง
จระเข้ของปูุถูกไฟไหม้เกรียมไปด้วยทั้งหมด ส่วนไม่กี่ส่วน ณ ปัจจุบันทางวัดได้สร้างศาลาหลวงปูุจระเข้ขึ้นมาใหม่
เพ่ือเป็นที่กราบไว้แก่ผู้ที่ศรัทธา   

 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  โดยส่วน 

ใหญ่เป็น อุตสาหกรรมผลิตผ้าไหม การเพนท์ผ้าไหมซึ่งท ารายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเป็นจ านวนมาก  และมี
การแปรรูปผลผลิตภายในท้องถิ่น  เช่น  ขนมกล้วยกรอบแก้ว , ข้าวซ้อมมือ, ขนมนางเล็ด, สุราแช่ ฯลฯ มีการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างบางประเภทและท าตู้เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
-  สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน  3 แห่ง 
-  ตลาดสด    จ านวน  1 แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป   จ านวน  37 แห่ง 
สถานีประกอบการด้านการบริการ  
-  ธนาคาร              จ านวน  1  แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย   จ านวน  4 แห่ง 
- จักรยานยนต์ขายอาหารสดเคลื่อนที่ จ านวน  7 คัน 
-  ร้านขายอาหาร   จ านวน  9 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ    จ านวน  9 แห่ง 

       กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มสัมมาชีพ    หมู่ที่ 1   
 - กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง  หมู่ที ่2  
 - กลุ่มแปรรูปอาหารทางการผลิต หมู่ที่ 4 
 - กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง  หมู่ที่ 4 
 - กลุ่มเย็บผ้าโครงการ (พพพ.)  หมู่ที่ 4 
 - กลุ่มอาชีพกล้วยกรอบแก้ว   หมู่ที่ 6  , 8  
 - กลุ่มอาชีพกล้วยตาก    หมู่ที่ 9    
 - กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง   หมู่ที่ 9    
 

6.8 แรงงาน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การ 

ท านา   และการเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพทอผ้าไหม นอกจากนั้น ยังมีผู้ประกอบอาชีพน าสินค้า
อุปโภค  บรรทุกรถจักรยานยนต์ไปจ าหน่ายในเขตต าบลและอ าเภอใกล้เคียงสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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    7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด  

และสถานที่เคารพทางศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีดังนี้ 
 วัด  5  แห่ง 

 วัดกลางโนนแดง 
 วัดดอนไผ่ 
 วัดโนนเสาเล้าอุดมพร 
 วัดซับช่องแมว 
 วัดปุาเขาวง 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
             ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีคืองานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญา
แล การท าบุญเบิกบ้าน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาวชัยภูมิและชาวไทยอีสาน ที่ยึดเป็นประเพณีและถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ในต าบลโนนแดง มีดังนี้ 
หมู่ที่ 1 
1. นายเวียง  แพรชัย   มีความรู้ด้านหมอท าขวัญ 
2. นายสมบุญ  ศรีกุศล  มีความรู้ด้านสมุนไพรและจักสาน 
3. นายสุทัศ  ศิริสัจจัง  มีความรู้ด้านน ากล่าวอาราธนาศีล 
4. นางระกึม  สามารถกุล  มีความรู้ด้านนวดแผนไทย 
หมูที่ 2 
1. นายสม  พึ่งกุศล  มีความรู้ด้านท าพิธีขึ้นบ้านใหม่ จักสาน 
2. นายแผน  ทนโนนแดง  มีความรู้ด้านโหราศาสตร์  ดูหมด 
3. นายทรง  เสนชัย  มีความรู้ด้านดูหมด จักสาน 
4. นายสมภาร  หาญโนนแดง  มีความรู้ด้านหมอท าขวัญ งานแต่ง งานบวช 
หมู่ที่ 3  
1. นายมูล  ผ่องพันธ์   ภูมิปัญญาด้านจักสาน 
2. นายวัน  แว่นทิพย์  ภูมิปัญญาด้านจักสาน 
3. นายชิด  คุ้มเขว้า   ภูมิปัญญาด้านจักสาน 
หมู่ที่ 8 
1. นายบุญจัน  ชัยทา  มีความรู้ด้านการจักสาน 
2. นายกรม  ศุภมาตร  มีความรู้ด้านการจักสาน 
3. นายพิมพาท  สองศรี  มีความรู้ด้านจักสาน 
ภาษาถิ่นได้แก่ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอีสาน 
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   7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       1.  ผ้าไหมมัดหมี่  

      ผ้าไหมมัดหมี่ อ าเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ
คน ควบคู่กับชุมชนอ าเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันจากปูุยา ตา
ยาย สู่ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่น ามาพัฒนาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต 
สวยงาม ละเอียดอ่อน ลวดลายบนพ้ืนผ้าได้แนวคิดมาจากการด ารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็น
แบบในการคิดลวดลายผ้า ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหม
มัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ 

       2. กล้วยกรอบแก้ว ขนมดอกจอก,ขนมนางเล็ด, กล้วยกวน และเผือกกรอบแก้ว 
         กล้วยกรอบแก้วตรานกกระจิบ หมู่ 6 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็นสินค้า 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับมาตรฐาน อย. มผช. OTOP Producet of Thailand ตั้งอยู่ที่ “บ้านหนอง
บ่อ” หมู่ 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิมาทางทิศตะวันตก
ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอบ้านเขว้า ไปอีก 2 กิโลเมตร เข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะ
เห็นชุมชนบ้านหนองบ่อ หมู่ 6  โดยมีนางทองขันธ์ กาลเขว้าอายุ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
บ่อ กลุ่มฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 รวมกลุ่มกันก็เพ่ือต้องการสร้างรายได้เสริมโดยได้เริ่มต้นรวมกลุ่มแบบพ่ีน้อง 
ท าอาชีพเสริม ลองผิดลองถูกหลายกิจกรรมต่อมามีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.ในสมัย
นั้นได้เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปผลไม้ที่หาได้จากท้องถิ่นแล้วจ าหน่าย ซึ่งสมัยก่อนยังไม่ได้ท าแบบ
บัญชีตอนหลังสหกรณ์การเกษตรอ าเภอบ้านเขว้า ได้เข้าท าการสอนการท าบัญชีให้กับกลุ่มแรกเริ่มมีสมาชิก
ประมาณ 12 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 45 คนด้วยการน าวัตถุดิบจากชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า เช่น 
กล้วยหอมเบา กล้วยน้ าว้าฯลฯต่อมาทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านเขว้า ได้ให้การสนับสนุนในการคิดชื่อ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า “นกกระจิบ”  

          ตามจ านวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละครั้ง ปัจจุบันได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหนองบ่อได้มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยกรอบแก้ว, ขนมดอกจอก,ขนม
นางเล็ด, กล้วยกวน และเผือกกรอบแก้ว” 
 

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 แหล่งน้ าที่ใช้ที่ใช้ในพ้ืนที่ต าบลโนนแดง ซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี ในพ้ืนที่จะมี ดังนี้ 
- แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค มี 1 แหล่ง คือ 
    สระหนองแวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง  
- แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 20 แหล่งน้ า ดังนี้ 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ปริมาณความจุ 
ความจุเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 
ความจุปัจจุบัน 

(ลบ.ม.) 
1 ล าห้วยชีลอง 4 เจริญผล 90,000 72,000 
2 อ่างบาซ่าน 1 โนนแดง 200,000 120,000 
3 ล าห้วยยาง 1 โนนแดง 225,000 75,000 
4 คลองส่งน้ าห้วยบงเหนือ 1 โนนแดง 32,000 16,000 
5 หนองบัวฮ ี 2 โนนแดง 30,000 20,000 
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 8.2 ป่าไม้ พ้ืนที่ปุาไม้ที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงคือปุา 
เขาวง และปุาชุมชน ซึ่งมีไม้ส าคัญหลายประเภท ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นสะเดา เป็นต้น 
 

  8.3 ภูเขา (ไม่มี) 
 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

คือปุาไม ้
9  อื่น ๆ 

โครงสร้างและอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีโครงสร้างและอัตราก าลังใน

การบริหารงาน  ดังนี้ 
1. ฝุายบริหาร ประกอบด้วย คณะผู้บริหารดังนี้  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายโกฎ   โลมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
2 นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
3 นายสมนึก  กาลเขว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

          

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ปริมาณความจุ 
ความจุเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 
ความจุปัจจุบัน 

(ลบ.ม.) 
6 ล าห้วยรูแข้ 2 โนนแดง 70,000 - 
7 ห้วยยางแร้ง 3 โนนเสาเล้า 72,000 - 
8 สระน้ าในวัดใหม่ 3 โนนเสาเล้า 3,750 2,250 
9 สระน้ าหน้าวัดส านักสงฆ์ 3 โนนเสาเล้า 32,000 8,000 

10 สระน้ าหนองวังหิน 3 โนนเสาเล้า 3,200 1,600 
11 ล าเหมืองโสกกัญชา 4 เจริญผล 3,000 - 
13 สระน้ าโคกดินแดง1 5 หนองแวง 16,800 4,200 
14 สระน้ าโคกดินแดง1 5 หนองแวง 35,640 11,880 
15 สระน้ าหนองบ่อ 6 หนองบ่อ 6,000 3,000 
16 ล าห้วยคลองแวง 6 หนองบ่อ 6,000 3,000 
17 ล าห้วยซับช่องแมว 7 ซับช่องแมว 9,000 6,000 
18 ล าห้วยซับช่องแมว 7 ซับช่องแมว 14,400 7,200 
19 สระน้ าหนองโสมงเหนือ 1 8 หนองโสมงเหนือ 47,144 23,572 
20 สระน้ าหนองโสมงเหนือ 2 8 หนองโสมงเหนือ 6,900 4,600 
21 สระน้ าหน้าหน้าโรงสี 8 หนองโสมงเหนือ 24,000 12,000 
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                            2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มี จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
 

ที ่  ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 
1 นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ประธานสภาฯ 
2 นายสายยนต์  ใสแสง รองประธานฯ 
3 นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
4 นางชาลิณี  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
5 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
6 นางอ าพร  สุภาพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
7 นายทองอร หาญชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
8 นายหนูแดง  จอกเงิน ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
9 นายเกรียงไกร  พลชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 

10 นายบุญส่ง  สุพมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
11 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
12 นายศุภชัย  ฐานวิสัย ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
13 นางละออง  หงส์วิหค ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
14 นายบุญยู้  ปิตะบุตร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
15 นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

 
จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง  ตามแผน

อัตราก าลัง  3 ปี (2561 - 2563 )          
 

รายการ 
อัตราก าลัง 

จ านวนต าแหน่ง
ทั้งหมด 

จ านวนต าแหน่ง 
ที่มีคนครอง 

จ านวนต าแหน่งที่ 
ไม่มีคนครอง 

พนักงานส่วนต าบล 13 12 1 
ลูกจ้างประจ า 1 1 - 
พนักงานจ้าง 16 15 1 

รวม 30 28 2 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
           ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
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โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเปูาหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนา
ระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ  การพัฒนา
ปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคง
เร่งด่วน ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
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3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด

ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง  
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ

ปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น   
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(2) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ

ชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ  
(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหา
ร่วมกันได้   

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
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(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ   

(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ  
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลย ีและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย

รายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ

มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ 



-19- 
 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย  

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
(5) ท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย  

(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ทีม่ีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   
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เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

7 ประเด็น ได้แก่ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค ์โดย  
(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา  
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  

(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ 
ตั้งครรภ์  

(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับศตวรรษที่ 21  

(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  

(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น

ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
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(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว  ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่

เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้

มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(2) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบครวัและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ  
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   
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เป้าหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย 4 

ประเด็น ได้แก่ 
1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   

(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ

ภาวะและทุกกลุ่ม  
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โดยตรง  
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้

สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ

และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุม่จังหวัด  
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม   
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม

และภาคประชาชน  
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุค

ดิจิทัล 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเอง   
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ

วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายใน 
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
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3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  

(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  

(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลโดย  
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้ง

ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน  
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย  
(1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
(2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร

จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
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(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถใน
การปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย  

(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ 
ดีของคนไทย  

(2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
(3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
(4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม  

เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย  
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ

ภูมิภาค  
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย  

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  

(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย  

(1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 



-27- 
 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  
(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น

ธรรมและตรวจสอบได้  
(4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย  
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
(2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย  
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ

การค้นหาความจริง  
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเปูาหมายและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  
 

    1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560-2564 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
2.  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
3.  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
4.  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
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เป้าหมายการพัฒนา  
1.  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
2.  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3.  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย  ตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5.  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2.  เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
เป้าหมาย 
1.  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และ

แก้ไขปัญหาความยากจน 
2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3.  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา  ตนเองและได้รับ

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
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3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
วัตถุประสงค์  
1.  สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย 
1.  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 
เปูาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เปูาหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย  
เปูาหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
เปูาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เปูาหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศ  
เปูาหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
เปูาหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เปูาหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท า

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง  
เปูาหมายที่ ๓ พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถใน การ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  
เปูาหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
เปูาหมายที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
  -  การพัฒนาด้านการคลัง 
  -  การพัฒนาภาคการเงิน 
 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
  -  การพัฒนาภาคการเกษตร 
  -   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  -   การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
  -  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   
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4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 
1.  รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2.  สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.  พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 

ปุาเศรษฐกิจ และปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

เปูาหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณ
น้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ า ควบคู่
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

เปูาหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

เปูาหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อกา

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา 

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2.  เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ 
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส 

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

เปูาหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
เปูาหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
3.  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
4.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ รวดเร็ว

และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เปูาหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
แนวทางการพัฒนา   
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 

ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2.  เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  ทั้งประเทศ 
ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

4.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง ปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการ
ประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
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5.  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 เป้าหมาย 
 เปูาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  
เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา  

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้

สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
2.  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 

ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2.  เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
3.  เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
4.  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เปูาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2.  เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3.  เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย 
เปูาหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 

ประโยชน์ได้เต็มศกัยภาพ 
เปูาหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค

อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา  
(1)  ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า

และบริการของไทย  
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(2)  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมภิาค  

(4)  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
(5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
(8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9)  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

   แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่
ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโต
ที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้้าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
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4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง

อ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกัก
เก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล

ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการ
จดัท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และ
หนองบัวล าภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  
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3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูา
ระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปอูงตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และ
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เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้  พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปร
รูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และจัดท า
ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคม ีและภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ 
อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ใน
พ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
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การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketingเป็น
ต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามี
ความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกบัภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและปุาธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขต
อนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้น
น้ าและปอูงกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมใน
ลักษณะ คลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 

 4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยส่งเสริมชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และ
เมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการ
ขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุ่ม 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  
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2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี
สะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่
ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
ความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมือ
อาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขน
ถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาท ิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง  
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events)เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชน
เพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เพิ่มขึ้น  

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของ
ภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม 
โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริม
การศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากร
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
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6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณม์ากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้ง
ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน 
กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

 

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิ
ระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน
ตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น 
เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต
นวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร 
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  
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5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  

 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ 

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ  ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  พร้อมทั้ง
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

 
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561 – 2565) 
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ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ กีฬาที่มี 

ชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านเปูาหมายการพัฒนา

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
Unique Position 
ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นวัตกรรมภาค

อีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ“Innovation for FASTTT” 
FASTTT มาจากค าว่า 

F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ท าให้ลดวัยหรือ กระชุ่มกระชวย การ
กีฬา 

A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มัน
ส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 

S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
แต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
“ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์
ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับการ
พัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลาย
โฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ 
และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2546 

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรมขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี
จ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived 
Fuel: RDF) 
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เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 
พ.ศ. 2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมา

เป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของ
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
ศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และกีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่อง
การขาดแคลนน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน 
ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความ
ไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐานอินทรีย์

ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ าการกระจายน้ า
ไปยังพื้นท่ี 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
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2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

 
1.3.3 (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2566-2570)  
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด  

มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่นโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนในพ้ืนที่ และมองการ
พัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วน
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเปูาหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเพ่ิมเติมกลยุทธ์ตาม
แนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนดและเพ่ือให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาจั งหวัดจะใช้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่ วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท าใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง 
สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 

 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

“เมืองแห่งความสุข” 
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2. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. รายได้ของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มข้ึน 

 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
3. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิม 
2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
  2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3. ระดับความส าเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
 

กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
เป้าประสงค์ 

  ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
3. สัดส่วนคนจนลดลง 
4. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 
 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหารพลังงาน 

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์หลัก 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาการ

กีฬาไปสู่ระดับอาชีพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่ามาตรการ และ

แนวทาง 
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มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้

บรรลุเปูาประสงค์ 
1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัด

ชัยภูมิ 
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษา

ต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 
 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ
มากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามา 
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูม 
 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ
จัดการด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด 

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการ 
การเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอน

สู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน 

1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของจังหวัดชัยภูมิ 
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1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการน าระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ใน
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 
 

 

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ 

ความรู้เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ  

เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ  

การเรียนการสอนในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ 

วัฒนธรรม 
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ 
1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน 

วาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 

วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือใน

ท้องถิ่น 
แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน 
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ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 

1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบ 
เครื่องจักรกลสมัยใหม ่

มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ท้านุบ้ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 
1.7.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเ พ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ท านุบ ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ 
คนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

รวมถึงสร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี 

ประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพ่ือ 

จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้ 

แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใย

สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูม 
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2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ
แปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน า
องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

      
มาตรการที่  2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน  
ชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ 

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
 

2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ 

ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ 

เยาวชนเพื่อปูองกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 



-54- 
 

2.3.9 จัดท าสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน 
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติด 

ยาเสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ิมกีฬาที่สามารถท ารวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มีความสนใจและ 
บุคคลทั่วไป 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ 
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
แนวทาง 
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส 

ที่จะเข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุน 
การสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์ 
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 
 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ 

ข้าวอ้อย และ มันส าปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง 
แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง มะพร้าว หมากและมะม่วง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้

เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากข้ึน 



-55- 
 

3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่ 

บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นท่ีกลุ่ม 

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการNortheastern 
Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย 

ของจังหวัดชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด 

ชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
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แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ 

แข่งขันได้ ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์อัต

ลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาล
ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ 
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้ 
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก
พ้ืนที ่

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการ
ในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหานบึงซึกวึก 
ปุาปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปีอุทยานผักพ้ืนบ้าน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน
ที่ดูแลปุาไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.8 ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนา
การ ออกก าลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว 
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มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง 
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น  
4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ให้ โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เป็นรูปธรรม  
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน 
ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่
ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากรทั้ง
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลในพ้ืนที่ มีความรู้ความสามารถ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพ 
และศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น  

ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ
และประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอ 
ในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของ
ประเทศ 

แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ 

สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ 

ประดับระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิ 

ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง 
และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การน าขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การน ารถ EV มาใช้ 
7. การน าเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน 
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟูาชุมชนมาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่น

และชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี

ความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
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5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
พลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 

5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน 
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน 
ทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนใน 

การผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น  
                      5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  
ผลิตไฟฟูาของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็น

ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิมาตรการ และแนวทาง 
 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
แนวทาง 
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
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6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามา
บริหารจัดการ 

6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 
ประสิทธิภาพสูง 

6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไป 
ฟ้ืนฟูและซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 

6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน 

ถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไขความ 

เดือดร้อนของประชาชน 
6.2.3 เร่งรัดการส ารวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดล าดับความเสียหาย และแผนการซ่อม 

บ ารุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซ่อมแซม 
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในท้องถิ่น 
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ด  

เงินเพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพื้นท่ีปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน 
แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟ ู
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนปุา” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรปุาไม้

อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
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7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของปุาไม้ 
กับผลกระทบจากการท าลายปุาอย่างต่อเนื่อง 

7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท างานทุกภาคส่วนส่วน

ภูมิภาค ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใ ต้

ข้อยกเว้น) 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี

แหล่ง 
น้้าขนาดใหญ่และแหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตร 
แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการที่

เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ

รองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมีจุด

แวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ

ชลประทานส าหรับภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าสู่ภาคการเกษตร 
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกักเก็บน้ า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ าและกลุ่มผู้ใช้น้ าภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
 

มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น / เพ่ิมเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟปุา , มลพิษ , ฝุุน) 
                  แนวทาง 

7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ 
ในการก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 

7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 



-62- 
 

7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ  
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

7.3.5 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จัดท าข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ

เสนอแนะ แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่น 
8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้ กับ

ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่

ข่าวสารให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอมาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ 

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการ

สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนแดง 
 

           “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี” 
 

  พันธกิจ 
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาทางด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ สะดวก เพียงพอ 
 2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน กระจายรายได้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน   

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข ความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  รณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ปรับปรุงและจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับภารกิจ 

 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนแดง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 1. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

แนวทาง 
1. การพัฒนาสิ่งสาธารณูปการ เช่น สถานที่ราชการ ห้องประชุม ศาลาประชาคม ถนน  
ท่อระบายน้ า ฯลฯ 
2. การพัฒนาสิ่ง สาธารณูปโภค เช่น ก่อสร้างระบบประปา ไฟฟูา การก่อสร้างแทงค์น้ า  
การขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ  
3. การปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้ า ระบบไฟฟูา แหล่งน้ า 
สาธารณะ ฝาย สะพาน ขุดลอกคลอง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน  
แนวทาง 
1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพ่ือการเกษตร ให้สะดวกยิ่งขึ้น 
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าท่วมขัง ปัญหาน้ าเสีย เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

แนวทาง 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้น าชุมชน และประชาชน ในการปูองกันและบรรเทาเสา 

สาธารณภัย เช่นการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ด้านการศึกษา 
1. พัฒนาขีดความรู้ความสามารของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ

ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ในต าบลโนนแดงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

ด้านสาธารณสุข 
1. การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในท้องถิ่นมีสุขภาพ 

แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ 
2. ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3. สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 
ด้านสร้างความเข้มแของของชุมชน 
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือนให้เพ่ิมข้ึน 
3. สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม 

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความ
แตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 

4. สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม 
5. ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอยและสถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน 
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6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
7. ให้ความรู้ รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลโนนแดง 

ด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์

ท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและจังหวัดชัยภูมิ 

 
4 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  

1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

 
5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของต าบลโนนแดง 
4. พัฒนาองค์กร บุคลากรให้มกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ 
  2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมสมบูรณ์ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี 

5. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

2.4 ตัวชีวัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. มีระบบการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ  
2. ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนได้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  
3. ร้อยละของการระบายน้ ามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3. ร้อยละของประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอและมีการกักเก็บน้ าได้เพ่ิม 
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน  
 

1. ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น 
2. ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนได้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

1. จ านวนนักเรียนเรียนดี มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2. ร้อยละหรือจ านวนของเด็ก เยาวชน ประชาชนร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
3. ร้อยละหรือเด็กเล็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละหรือจ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
5. ร้อยละหรือจ านวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
6. ร้อยละหรือจ านวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  
7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละหรือจ านวนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมมากข้ึน 
2. ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลง 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละหรือจ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
ของท้องถิ่น 
2. จ านวนบุคลากร มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนวัสดุ-อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละหรือจ านวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึง 
5. การผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6. ร้อยละการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ไฟฟูา ประปา  
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน  
 

เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง ประชาชนมีรายได้ เพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร ด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดี   มีความเป็นธรรมในสั งคม  
มีภูมิคุ้มกันอย่างยังยืน พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน และปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวชุมชน 
2.การบริหารการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางด้านการบริการพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ สะดวก เพียงพอ 
  2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน กระจายรายได้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดแนวทางพระราชด าริ  
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง”   

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข ความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  รณรงค์ ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ปรับปรุงและจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับภารกิจ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง ตามแนวทางพระราชด าริ  “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”   
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
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  2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 –
2564) 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

(พ.ศ. 2560 –
2565) 

 

แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ 

(พ.ศ.2566 –2570) 

 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโนนแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหาร
จัดการน้ าให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยนื 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฐานราก
และแข่งขันได้อยา่ง
ยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย์  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบ
วงจร 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฐานราก
และแข่งขันได้อยา่ง
ยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 –
2564) 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

(พ.ศ. 2560 –
2565) 

 

แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ 

(พ.ศ.2566 –2570) 

 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโนนแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย์  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายไดน้้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ไหม 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการ
แก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 –
2564) 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

(พ.ศ. 2560 –
2565) 

 

แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ 

(พ.ศ.2566 –2570) 

 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโนนแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจดัการในภาครัฐ 
การปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

- - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่างๆ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของเราแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย เพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการระบาดจึงยังต้องจ ากัดการเข้าออกของคนต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยขาดรายได้จาก
การท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา 
และคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 12 ของเศรษฐกิจไทย ในปี 2019 ซึ่งเปรียบเสมือนหลุมที่ใหญ่มากของเศรษฐกิจ
ไทยนอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงท าให้การส่งออกไทยได้รับผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนักลงทุน
ต่างประเทศและนักลงทุนไทยหยุดชะงัก และผลจากการขาดรายได้ท าให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ซึ่ง
ทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างรุนแรง จะเห็นได้ว่า 
วิกฤติ COVID สร้างรอยแผลเป็นที่รุนแรงให้กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และวิกฤติ COVID-19 ได้
สะท้อนให้เราเห็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยหลายเรื่อง 
                    ประการแรก วิกฤติ COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางโครงสร้างเศรษฐกิจ
และตลาดแรงงานของไทยในหลายมิติ จากการขาดการกระจายตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 
การพ่ึงพาการเติบโตจากภายนอก อันได้แก่ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก ขาดแรงขับเคลื่อนจากภายใน 
เช่น การบริโภคและลงทุนภาคเอกชน ที่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนทดแทนกันได้ เศรษฐกิจไทยจึง
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อเจอกับวิกฤติที่ท าให้การท่องเที่ยวหยุดชะงักและการค้าระหว่างประเทศหดตัวลง
อย่างรุนแรง 
                      ประการที่สอง ปัญหา COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้าน
เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกัน ด้านการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา การท างาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิกฤติครั้งนี้ยิ่งท าให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
ทวีความรุนแรงขึ้น มาตรการการควบคุมการระบาด ทั้งมาตรการปิดเมือง มาตรการรักษาระยะห่าง และภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซายาวนานของไทย ส่งผลกระทบหนักต่อกลุ่มคนที่เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทักษะต่ า
และมีรายได้น้อย ขาดเงินออม มีภาระหนี้สูง และไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงวิธีการรับมือกับวิกฤติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
                      ประการที่สาม COVID-19 ก าลังสร้างปัญหาหนี้ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีก 
ทั้งหนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจเอกชน และหนี้ภาครัฐ จากการหยุดชะงักของกระแสเงิน สด ซึ่งอาจท าให้
ความสามารถในการรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและธุรกิจในอนาคตลดลง ความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ผิดนัดช าระหนี้มีสูงขึ้น จนสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและการท าหน้าที่ของระบบการเงิน 
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                       อย่างไรก็ตาม วิกฤติในครั้งนี้ ก็ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เช่น การเร่งเปลี่ยนผ่านและเพ่ิมการใช้เทคโนโลยี เร่งให้เกิดธุรกิจแบบแพลตฟอร์มและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อ่ืนๆ แนวโน้มการท างานจากบ้านท าให้ความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยมี
มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็อาจจะท าให้บางธุรกิจ เช่น พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์ ได้รับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

 ด้านสังคม 
             ปัจจุบันสังคมไทยเราเน้นที่การพัฒนาสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน ( Basic Needs Approach ) มีการ

ปรับปรุงระบบความเป็นอยู่ ท าให้คนจนมีรายได้ มีการบริหารระบบสาธารณะ การบริการและสินค้าต่างๆที่
ตอบสนองความจ าเป็นของสมาชิกสังคม ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ความเจริญทางด้านต่างๆ มีการ
พัฒนามากข้ึน ระบบสาธารณสุข อนามัย ที่อยู่ การขนส่ง ฯลฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

             ช่องว่างที่เป็นปัญหาของสังคมไทย มาจากหลายประการ ผลกระทบจากสภาวะทันสมัย เกิด
ปัญหาที่เป็นรากหญ้าของสังคมและอยู่คู่กับสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน การพัฒนา
เป็นไปตามค่านิยมและกระบวนการบรรลุถึงค่านิยมทางการพัฒนานั้นจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสังคม  
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงระบบจัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งผลจากการพัฒนาดังกล่าว   จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาสังคมไทย ในรูปธรรม  
คือ ปัญหาความยากจน ไร้ที่อยู่ ไม่มีที่ท ากิน ขาดความรู้ การศึกษาปัญหาเยาวชน ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท 
ท้องก่อนวัยอันควร ขาดความเป็นจารีต ฯลฯ ปัญหาที่สังคมต้องมีการบูรณาการแก้ปัญหาทั้งระบบ เริ่มที่คน
เป็นศูนย์กลาง ถ้าไม่แก้ปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนาคนก็ไร้ค่า ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยที่เข้ามาช่วยกันเร่งพัฒนา
ชุมชนทุกภาคส่วนของสังคมไทย 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เพราะสิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับ 

ปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษใน
ด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสังคม ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการด ารงชีวิต ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกท าลายเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพ่ิมมาแทนมากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันจ านวนประชากร
มนุษย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์ เพ่ิมมากขึ้น  
                      ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหา
การแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น มลพิษ
สิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของมนุษย์สาเหุตส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวมีดังนี้ 
                       1. การเพ่ิมของประชากร 
                       2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
                       3. ภัยธรรมชาติ 
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                         การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลเสียต่อ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และก่อให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ได้แก่ ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรปุาไม้ ที่ดิน น้ า และทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงปัญหา
มลพิษที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งด้านมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

 การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน 
ปัญหา 

 
ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา (สภาพปัญหา) แนวโน้มในอนาคต 

1. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ
เนื่องจากที่ดินบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนา 

มีการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
เหมาะสมและเพียงพอในพ้ืนที่ สามารถ
พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.สภาพภูมิทัศน์
ท้องถิ่น 

สภาพภูมิทัศน์ต าบลโนนแดงบางส่วนไม่เป็น
ระเบียบเกิดอุบัติเหตุเป็นแหล่งมั่วสุมและเกิดการ
ก่อเหตุความไม่สงบ 

ปรับปรุงพ้ืนที่ เสี่ยงและจัดระเบียบพ้ืนที่
ต าบลโนนแดแดงให้เรียบร้อย เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและเพ่ิมความงามให้แก่เมือง 

3. ถนน ทางเท้า ถนน ทางเท้า มีสภาพช ารุดบางพ้ืนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้าง 

จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพ่ือให้
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรโดยจัดหาและซ่อมแซมปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้มาตรฐาน 

4. ไฟฟูาแสงสว่าง ไฟฟูาแสงสว่างไม่เพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างให้ครอบคลุมและเพ่ิม
ก าลังไฟเพ่ิมลดปัญหาความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  การจอดรถและ
การจราจร 

การสัญจรและการจอดรถไม่เป็นระเบียบรวมทั้ง
เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบ่อยครั้ง 

จัดระบบการสัญจรให้ เป็นระบบ และมี
ระเบียบโดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในแยก
ที่ มี ก า ร จ ร า จ ร คั บ คั่ ง  ร ว ม ทั้ ง ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย 

6. ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ขยะธรรมดาและขยะติดเชื้อ สร้างจิตส านึก
ในการทิ้งขยะและส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะรวมถึงส่งเสริมให้มีการลดปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกเพ่ือรักษาสดภาพแวดล้อม 
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ปัญหา 
 

ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา (สภาพปัญหา) แนวโน้มในอนาคต 

7. ระบบระบายน้ า ระบบระบายน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในฤดู
ฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่ลุ่มซึ่งเป็นจุด
รองรับน้ า 

ปรับปรุงระบบระบายน้ า และสร้างระบบ
การจัดการน้ าที่ดีเพ่ือเตรียมรับมือกับสภาพ
อากาศท่ีมีความแปรปรวนและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลระบบระบายน้ า
ของคนในชุมชน 

8. การศึกษา การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบให้
คลอบคลุมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ประชาชนได้พัฒนาตนเองให้ทันกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

9. ประเพณีวัฒนธรรม 
 

การเสื่อมถอยของศีลธรรมทางศาสนาท าให้ไม่มีที่
ยึดเหยี่ยวจิตใจ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเสริมสร้างความเข้าใจ
และยอมรับการอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มี
ความหลากหลาย 

10. กีฬาและ
นันทนากร 

ประชาชนขาดความรู้ในการออกก าลังกายมรา
ถูกต้องสถานที่ออกก าลังกายไม่คลอบคลุมไม่
ทั่วถึง 

ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ที่ถูกต้อง พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ
ในอนาคต สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งจัด
สถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 

11. ความเข็มแข็ง
ชุมชนและสังคม 

ชุมชนยังไม่เข้มแข็งไม่สามารถช่วยเหลือพ่ึงตนเอง
ได้ ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

สร้างความเข้มใจแก่ชุมชนในการตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการร่วมด าเนินการ
โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้
และด าเนินกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึนกับสังคม 

12. เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนมีภาระหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย 

- ส่งเสริมให้มีการวางแผนการประกอบ
อาชีพและแผนการใช้จ่ายเงิน 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็งส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยการให้
ความรู้การบริหารจัดการ และการจัดหา
ตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ 
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ปัญหา 
 

ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา (สภาพปัญหา) แนวโน้มในอนาคต 

13. สุขภาพ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพ 

- จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมีความรู้
ความงามเข้าใจและลดความเสี่ยงจาก
ปัญหาด้านสุขภาพ 

14. การแพร่ระบาด
ของโรค 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
และควบคุมโรคท าให้เกิดการระบาดของโรคต่าง 
ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไวรัสโควิด 19 

การเกิดโรคระบาดลดลง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมขึ้น 

15. ยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งผู้ เสพและผู้
จ าหน่ายเป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันถึง
โทษและรูปแบบการแพร่ระบาดซึ่งมีความ
หลากหลายมากขึ้น ท าให้ยากแก่การ
ควบคุมและปูองกันปราบปรามและจัด
กิจกรรมให้เด็กห่างไกลยาเสพติด 

16. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการดูแล ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ผ่อนคลาย 

17. สถานการณ์ความ
ไม่สงบ 

ประชาชนขาดความปลอดภัย ในชี วิ ตและ
ทรัพย์สินมีความเสี่ยงในการด ารงชีวิต 

เพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัย ลดการ
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั้งจัดกิจกรรมให้มีความ
สามัคคี 

18. ความแตกต่างทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความแตกต่างทางความคิด และความเชื่ อ
บางครั้งส่งผลต่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันใน
สังคมประชาชน 

สร้างความเข้าใจและความเอ้ืออาทรในการ
อยู่ร่วมกัน 

19. การบริหารงาน
อบต. 

ประชาชนขาดความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ในการ
บริหารงานของอบต. 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์
ของการปกครองท้องถิ่น 

20.คุณธรรมจริยธรรม ประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรม สังคมต่างคนต่างอยู่เพิ่มมากข้ึน จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และใช้ค าสอนในศาสนาเป็น
เครื่องมือในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 



-78- 
 
 

ปัญหา 
 

ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา (สภาพปัญหา) แนวโน้มในอนาคต 

21. การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเปูาหมายรายได้
ของอบต. ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตามภารกิจ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพิ่ม
มาตรการและวางแผนการจัดเก็บรายได้ให้
เป็นไปตามเปูาหมาย 

22 การบริหาร บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่การให้บริการ 

พัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลกร
ในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้มารับ
บริการและพัฒนาการบริการเชิงรุกให้เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
การวิเคราะห์ศักยสภาพการพัฒนา 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength – S)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความมีต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง    
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน        
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก

โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆข้ึนอยู่กับท้องตลาด    
4. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูงนัก   
5. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก      
6. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง            
7. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม        
8. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านตามแผนการกระจายอ านาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
9. ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาก      
10. มีศูนย์บริการประชาชนสายตรวจต าบล เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีการจัดตั้ง

อาสาสมัครปูองกันตนเองทุกหมู่บ้านเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในต าบล 
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11. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน      
12. มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
13. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 
14. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีน่าท่องเที่ยวให้ความสนใจ 

 จุดอ่อน (Weak – W) 
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนิน

โครงการได้                       
2. มีจ านวนโครงการที่ต้องการจ านวนมาก และไม่ทั่วถึง 
3. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูล

คลาดเคลื่อนประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  
4. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน              
5. ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ 
6. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
7. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
9. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้าน

การท่องเที่ยวในจังหวัด              
10. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร  

       11. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท าอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการ
เชื่อมโยงด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด  

 
 โอกาส (Opportunity – O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น  

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

3. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โอกาสที่จะได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
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       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

 
 อุปสรรค (Threat – T)  

1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
มะไฟหวานยังไม่มีความช านาญและบุคลากร  

2. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์   

3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย          

4. การแก้ไขปัญหาด้าน สังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์    

5. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
       6. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว   และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
 
อบต.โนนแดง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 
อบต.โนนแดง 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจชุมชน 

ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
 
อบต.โนนแดง 

แผนงานการเกษตร กองช่าง 
 
อบต.โนนแดง 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

การด าเนินการอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด 
 

อบต.โนนแดง 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
 
อบต.โนนแดง 

 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  19 20,728,500    17 16,027,000   17 10,124,000    7 2,283,000     5 1,898,000      66 164,069,500     

1.2  แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -  - 2 423,000       1 100,000        3 523,000           

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 275,000         6 947,500        2 275,000 1 137,500 1 1,687,500      12 3,300,500         

รวม 21    21,003,500 23   16,974,500 19   10,399,000 10   2,843,500 7 3,685,500   81 167,370,000   

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนา
การเกษตรเศรษฐกิจชุมชน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3        522,000 5    2,146,000 1        115,000 2       745,000 1 113,000       12 3,641,000       

รวม 3        522,000 5    2,146,000 1        115,000 2       745,000 1 113,000       12 3,641,000       

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคุณภาพ

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  8 550,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 8 550,000 40 2,750,000       

   3.2  แผนงานการศึกษา  11 2,611,444 11 2,611,444 11 2,611,444 11 2,611,444 11 2,611,444 55 13,057,220     

   3.3  แผนงานสาธารณสุข  5 336,000 5 336,000 5 336,000 5 336,000 5 336,000 25 1,680,000       

   3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์  3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 15 250,000          

   3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  8 170,000 8 170,000 8 170,000 8 170,000 8 170,000 40 850,000          

   3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 8 680,000 8 680,000 9 1,997,000 8 680,000 8 680,000 41 4,717,000       
    และนันทนาการ

84                   

ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แบบ ผ.01 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคุณภาพ
 3.7 แผนงานงบกลาง  6 12,919,000 6 13,542,700 6 14,197,584 6 14,885,213 6 15,607,224 30 71,151,721     

รวม 49 17,316,444 49 17,940,144 50 19,912,028 49 19,282,657 49 20,004,668 246 94,455,941

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา

สิ่งแวดล้อม

 4.1  แผนงานการเกษตร 5 270,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 950,000          

รวม 5 270,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 950,000          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

     4.1  แผนงานการเกษตร 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 30 3,175,000       
รวม 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 30 3,175,000       

ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนา
การบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 30 3,175,000       

รวม 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 6 635,000 30 3,175,000       

รวมทั้งสิ้น 90    40,381,944 94   38,500,644 87    31,866,028 78   24,311,157 74    25,243,168 424     272,766,941

85                   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจากพัฒนา
หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รวมท้ังสิ้น 18 430,000 18 430,000 18 430,000 18 430,000 18 430,000 90 2,150,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

          
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองนา ถึง  
นานางเอมอร  สุภมาตร์  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783297,101.889302 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.783048,101.885690 

1,068,000      
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการ
สญัจรและเพื่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

การคมนาคม
และการขนส่ง
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
สายหน้าบ้านนายสมบุญ  
ศรีกุศลถึงหน้าบ้านนาย
สมศักดิ์  งวดชัย 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783089,101.849380 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.783223,101.893321 
 
 

242,000        
 

- - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิจากถนนสาย 
225 จ.ชัยภูมิ - 
นครสวรรค ์ถึง หน้าบ้าน
นางทองยุ่น สกุณา 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

ขนาดขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 230 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.781958,101.894248 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.783824,101.894487 
 
 
 

- 483,000 
 

- - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
สายหน้าบ้านนางจัด  
ธัญญภมูิ ถึง หน้าบ้าน
นางบังออน  ยิ่งนอก 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783271,101.896158 
พิกัดจุดสิ้นสิ้นสดุ 
15.784492,101.896234 
 
 
 
 

- 
 

320,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายหน้าบ้าน
นายบัวลิต จอกเงิน  
ถึงหน้าบ้าน 
นายสังเวียน งาหัตถี 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50  เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 155 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.782940,101.8949
76 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.783160,101.896343 
 
 

- - 325,500          
 

- - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุงและลอกดินใน
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านโนนแดง 
 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อุดตันของท่อระบายน้ า 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในหมู่บ้าน 

จ านวน 7 สาย ขนาดกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาวรวม 3,000 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.782778,101.892620 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.783337,101.896893 
 
 
 

- - 480,000 - - การระบายน้ ามี
ความคล่องตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

1. ท่อระบายน้ า
สะอาดไม่มีขยะ
อุดตัน 
2. การระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนมี
ความคล่องตัว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากไร่นายเข้ม – ไร่
นางส าฤทธิ์  หมู่ ที่  1 
บ้านโนนแดง 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 2. เพื่อให้
เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้
ถนนในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
สู่ท้องตลาดได้ รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 5.00 
ม. ยาว 300.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
 
 

- - 363,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
จากบ้ านนายสมบุญ  
ศรีกุศล – บ้าน 
นางบุปผา พยุงตน  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ าไม่
ท่วมขัง 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 0.30 
ม. ยาว 130.00 ม. หนา
0.10 ม. ลึก 0.30 ม. 
 

- - - 200,000 - การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
จากบ้านนางค าเป็ง  ไว
ประเสริฐ –บ้านนาย
ไชยรัตน์ สนธิชัย  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ าไม่
ท่วมขัง 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 0.30 
ม. ยาว 130.00 ม. หนา
0.10 ม. ลึก 0.30 ม. 
 

- - - - 200,000 การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น 
นางลัดดาวรรณ ศิริชาต ิ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
 
   ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้านนายบัวลิต จอกเงิน ถึงหน้าบ้านนายวังเหวียน งาหัตถี 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกุดจุดเริ่มต้น 
15.786556,101.912427
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.786563,101.913297 
 

 203,000         
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนายล้านทรงชัย  ถึง 
บ้านนางอ้าพร  จูมพลพงษ ์
หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784687,101.898759 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784413,101.898749 

64,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายถนน 225 
ชัยภูมิ - คอนสวรรค ์สาย
นานางอ าพร  จูมพลพงษ ์
หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784157,101.923502 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.78553,101.924049 

331,000       
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายถนน 225 
ชัยภูมิ - คอนสวรรค์  
ด้านทิศตะวันตกโรงสี
ข้าวนพพร หมู่ที่ 2 
บ้านโนนแดง 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.784871,101.9173
81 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.786613,101.9176
71 

- 288,000          
 

- - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ 
– ถนนข้างบ้านนายอุ่น  
วิชัยโย หมู่ที่ 2 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 3.00 
ม. ยาว 500.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

- 83,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายหลง อินาวัง – 
ถนนหมู่ที่ 6  (หมู่ที่2) 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ขนาดด้าเนินการ กว้าง 4.00 
ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 
ม. 
 

- - 104,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล. ล าห้วยยางแล้ง 
ช่วงนานายทองล ีป้อง
ขันธ์ หมู่ที่ 2 
 
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 10.00 ม.  
สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้าง
สูง 3.00 ม. 
 

- - 530,000 - - กักเก็บน้ าได้ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนลูกรัง สายสามพี่น้อง 
เส้นบ้านนายชัยสิทธ์ พันธ์
สูงเนิน - ถนนสาย225 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.806015,101.913839 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.806050,101.913019 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ปรับปรุงและลอกดินใน
รา ง ระบายน้ า ภาย ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
บ้านโนนแดง 
 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อุดตันของท่องระบาย
น้ า 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในหมู่บ้าน 

จ านวน 7 สาย ขนาดกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาวรวม 3,000 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.782778,101.892620 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.783337,101.896893 
 
 

- - - 480,000 - การระบายน้ ามี
ความคล่องตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

1. ท่อระบายน้ า
สะอาดไม่มีขยะ
อุดตัน 
2. การระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนมี
ความคล่องตัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนทร-ไร ่
นางสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 3 
บ้านโนนเสาเลา้ 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 3.00 
ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

130,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ถ น น
คอนกรีตสายบ้านนาย
ทองซุ่น โพธิ์ชัยถึงบ้าน
นายประสงค์ นนโนนแดง 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.806015,101.913839 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.806050,101.913019 
 

160,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส ล าห้วยยาง
แล้ง หมู่ที่ 3 บ้าน 
โนนเสาเล้า 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ น้ าไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 
1.80 เมตร ยาว 8 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
พิกัดโครงการ 
15.808869,101.9113365 

- 750,000 - - - การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
50 
 
 
 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้นา 
นายมังกร  วงษบ์ุตร 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสา
เล้า 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าลน้แบบรถผ่านได้ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
พิกัดโครงการ 
15.823426,101.915797 
 
 
 
 
 

- - 500,000 - - กักเก็บน้ าได้ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้นานางล าใย  
ละแมนชัย หมู่ที่ 3 
บ้านโนนเสาเลา้ 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าลน้แบบรถผ่านได้ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 
1.50 เมตร 
พิกัดโครงการ 
15.835592,101.930216 
 
 
 
 

- - - 500,000 - กักเก็บน้ าได้ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังโรงเรียน
บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.777862,101.896629 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.777701,101.895771 

186,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
พ ร้ อ ม ร า ง ร ะ บ า ย น้ า
คอนกรีต สายบ้านนาย
จ าลองศักดิ์ วงษ์ค า -บ้าน
นายบุญมา วรรณสูง   
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

1.ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 37 ม.หนา 0.15 ม.
2.รางระบายน้ า จ านวน 3 
ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่1 กว้าง 0.30 ม.ยาว 
22 ม.ลึก 0.30 ม.หนา 
0.10 ม. 
ช่วงที่2 กว้าง 0.30 ม.ยาว 
65 ม.ลึก 0.30 ม.หนา
0.10 ม. 
ช่วงที่3 กว้าง 0.30 ม.ยาว 
23 ม.ลึก 0.30 ม.หนา
0.10 ม. 

- 250,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
ถนนแอสฟัสติกส์  สาย
ร้านค้าชุมชน – ตลาดเช้า
เทศบาลบ้านเขว้า    
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 
5.00 ม. ยาว 730.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- 949,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
ถนนแอสฟัสติกส์  สาย
ร้านค้าชุมชน-(สายหลัง
หมู่บ้าน) บ้านนางบุตรติ 
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
ถนนแอสฟัสติกส์  สาย
บ้านนายยนต์  อาสาศรี 
– บ้านนายหวาด   
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - - - 600,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้าน
นายมณูวรรณ ถึงโสก
ปลากั้ง หมู่ที่ 4  
บ้านเจริญผล 
 

เพื่อให้การระบายน้า้
มีประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 335 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.778612, 101.901246
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.775775, 101.901975 
 
 

- 500,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้ า งราง
ระบายน้ าจากโสกกัญชา 
– ล าห้วยชีลอง 
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
  
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้างภายใน 1.50 เมตร 
สูง1.50 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.778672,101.894190 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.776660,101.893425 
 

840,000 - - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิ ร์ ดนานายสงบ 
ฆ้องโนนแดง 
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
  
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

ขนาดขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.772124,101.899266 
 

- - 750,000 - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 118 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ปรับปรุงและลอกดินใน
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่ที่ 4 
บ้านเจริญผล 
 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อุดตันของท่อระบายน้ า 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในหมู่บ้าน 

จ านวน 6 สาย ขนาดกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาวรวม 2,970 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.781073,101.898537 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.779541,101.901498 
 

- - 475,000 - - การระบายน้ ามี
ความคล่องตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

1. ท่อระบายน้ า
สะอาดไม่มีขยะ
อุดตัน 
2. การระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนมี
ความคล่องตัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายบุญ - บ้านนาย
สมศักดิ์ ผุดผ่อง 
5 บ้านหนองแวง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตร.ม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784449,101.900186 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784457,101.901090 
 

- - 160,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิสายบ้านนาง
หนูแต้ม นาวิเศษ –บ้าน
นางสมพิศ  โลมะบุตร 
(ท้ัง 2 ฝั่ง) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 540 เมตร (ฝั่งละ 
270 เมตร) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783727,101.900473 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.785926,101.900436 
 

1,000,000           - - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิสายบ้านนาย
ประคอง อ าภาวงษ์ - 
บ้านนางบุญล้วน  หอม
พามา หมู่ที่ 5  
บ้านหนองแวง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 135 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784335,101.900127 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.783995,101.899356 

270,000             
 

- - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายร้านค้าชุมชน 
หมู ่5 ถึง บ้านนายสุรัตน  
แพรชัย (ฝั่งเดียว) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 80 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.786234,101.902700 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.787012,101.902882 

- 160,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้ า งราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิดสาย
บ้าน นางหงษ์ไพวรรณ  
ป้องชัย -บ้านนางวาสนา 
บุญช่วย  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 210 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784062,101.901631 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784907,101.901363 
 

- 420,000             
 

- - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้ า งราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางโพช 
เสมา - บ้านนางหงษ์
ไพรวรรณ ป้องชัย (ทั้ง 2 
ฝั่ง) หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แวง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 320 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784147,101.901825 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.785539,101.901817 
 

- 640,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้ า งราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางแสง
เดือน ทรงชัย - บ้านนาย
บุญตา  จันทร์พรม  
(ท้ัง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองแวง 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 370 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.786076,101.900720 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.785939,101.899652 
 

 - 
 

- 740,000            - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ผู้ช่วยประพิศ  หารศึก - 
บ้านนางกองแพง  ประภา
วงษ ์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองแวง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 280 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784635,101.90005 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784635,101.90005 

- - - - 560,000 การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ปรับปรุงและลอกดินใน
รา ง ระบายน้ า ภาย ใน
หมู่บ้ าน  หมู่ ที่  หมู่ ที่  5 
บ้านหนองแวง 
 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อุดตันของท่อระบายน้ า 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในหมู่บ้าน 

จ านวน 6 สาย ขนาดกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาวรวม 2,970 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.781073,101.898537 
พิกัดจุดสิ้นสดุ 
15.779541,101.901498 
 

- - - 475,000 - การระบายน้ ามี
ความคล่องตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

1. ท่อระบายน้ า
สะอาดไม่มีขยะ
อุดตัน 
2. การระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนมี
ความคล่องตัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า
กระบือโนนตาดถึงถนนโนน
ตาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 143 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.760959,101.886097 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.760324,101.885461 

306,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด
สายบ้านนายสุชาติ เสมา -
บ้านนายศิลา  ศริิสัจจัง 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบาย้ า กว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
90 ตร.ม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784399, 101.896908 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784113, 101.896944 
 

168,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการฝาปิดรางระบาย
น้ าสายบ้านนายทองสับ 
เสนชัย ถึงหน้าวัดโนนแดง 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 
 

ฝารางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 
190 ฝา 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783299, 101.896926 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.781591, 101.896870 
 
 

- 228,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการฝาปิดรางระบาย
น้ าสายบ้านนางกิมลอน ทัน
พุ่ม ถึงบ้านนางบุญเลี้ยง ชัย
ยุทธ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 
 

ฝารางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 
100 ฝา 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783299, 101.896926 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.781591, 101.896870 
 
 

- 120,000 - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากโสกกญัชา – ล าห้วย
ชีลอง หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
บ่อ 

เพื่อให้การระบายน้า้
มีประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 
 

ขนาดกว้างภายใน 1.50 เมตร 
สูง1.50 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.778672,101.894190 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.776660,101.893425 
 

- -  840,000 - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

256
9 

(บาท
) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เส้นบ้านซับช่องแมว 
หมู่ 7 - บ้านหนองแวง  
หมู่ 5 
หมู่ 7 บ้านซับช่องแมว 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.858806,101.913815 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.853072,101.900160 

9,943,500 - -  - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายซับช่องแมว 
– เขาวง หมู่ที่ 7 บ้านซับ
ช่องแมว 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร และทางเชื่อมขนาด 12 
ตร.ม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.858718,101.914680 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.858786,101.913798 

437,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หมู่ที่7 (2 ช่วง) 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ช่วงที่1 สายบ้านนางละมูล – 
บ้านนางแสง  คงวันดี (ช่วงที่1) 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 56.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่2 สายบ้านนางบุปผา โพธิ์
ศรีสม –บ้านนายเสถียร ดามา
พงษ์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 
39.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- 157,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคณติ แจ้งเขว้า – 
บ้านนางสมพร ข้อโนนแดง 
หมู่ที ่7 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ช่วงที่1 สายบ้านนางละมูล – 
บ้านนางแสง  คงวันดี (ช่วงที่1) 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 56.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่2 สายบ้านนางบุปผา โพธิ์
ศรีสม –บ้านนายเสถียร ดามา
พงษ์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 
39.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 134,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสามแยกหมู่บ้านขึ้นวัด
เขาวง หมู่ที่ 7 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 5.00 
ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- - 511,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบ้านแมสุ่่ย สอง
ศรี – ร้านค้าสหกรณ ์
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง
เหนือ 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784976,101.898302 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784814,101.897854 

265,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 139 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สนามกีฬา – ถนนสายชี
บน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
โสมงเหนือ 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.789214,101.897481 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.797579,101.895351 

4,735,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 140 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่สุ่ย สองศรี – บ้าน
นายปราณี สุภมาตย์  
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 141 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 291,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 141 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
โศกยายเกิ้ง – สายชีบน  
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - 207,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 142 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
เชื่อมบ่อเลี้ยงปลาดุก – 
สายชีบน  หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - 207,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 143 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวิชิต ฆ้องโนนแดง  
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 164,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวาสนา งวดชัย  
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 164,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสมส่า ทนโนนแดง  
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - - - 238,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บ้านนางเกษร  กุลธรรมโม 
ถึงบ้านนายบุญธรรม สวสัดิ์
ชัย หมู่ที่ 9 บ้านเจรญิ
ทรัพย ์
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 

รางระบายน้ ากว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 145 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.781141,101.903525 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.779732,101.903465 
 
 

  304,500  
 

- - - - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุพิน  ศิริชาต ถึง
บ้าน   นายมนตรี บรรจบ
พุทธซา หมู่ที่ 9 บ้านเจรญิ
ทรัพย ์
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
120 ตร.ม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.782087,101.903204 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.782184,101.903484 
 

65,000          
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ าเสริมเหล็ก
สายบ้าน ร.อ.ไสว งวดชัย 
ถึง บ้านนางสวนสนุก  
ครองเคหา 
หมู่ที่ 9 บ้านเจริญทรัพย ์
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

รางระบายน้ ากว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 150 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.781175,101.903542 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.779918,101.903464 

315,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โ ค ร งก ารก่ อส ร้ า ง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเสาร์ มนทา 
หมู่ที่ 9 บ้านเจริญทรัพย ์
 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.14 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.781115,101.901631 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.781152,101.902004 
 
 

- 70,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการวางท่อคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ส า เ ร็ จ รู ป
สี่ เหลี่ยมระบบระบายน้ า
รวม สามแยกบ้านเขว้า - 
โสกกัญชา และ เทคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังแนววางท่อ 
หมู่ที่ 9 บ้านเจริญทรัพย ์
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 

(1) ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าเรจ็รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 
1.50 เมตร ยาว 800 เมตร  
(2) จัดวางบ่อพักท่อเหลี่ยมและ
ฝาตะแกรง จ านวน 32 จุด  
(3) เทคอนกรีตเสรมิเหล็กหลัง
แนววางท่อ ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.779429, 101.904888 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.778540, 101.898711 
 

- 9,910,000 - - - การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็กส าเร็จรูป
สี่เหลี่ยมจากโสกกญัชา - 
หน้าโรงเรียนบ้านโนนแดง 
พร้อมจัดท าจดุเช่ือมต่อ
ระหว่างรางระบายน้ ากับ
ท่อระบายน้ า และก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า หมู่ที่ 9  
บ้านเจรญิทรัพย ์
 
 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้า้ไม่
ท่วมขัง 
 

1) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าเรจ็รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.80 x 
1.80 เมตร ยาว 300 เมตร 
2) จัดท าจุดเชื่อมต่อระหว่างราง
ระบายน้ ากับท่อระบายน้ าเดิม
บริเวณหนองบ่อ จ านวน 1 จุด 
3) ก่อสร้างประตรูะบายน้ า 
ขนาด 1.00 X 2.00  เมตร 
จ านวน 2 จุด 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.777928,101.899205 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.779686,101.896457 
 

- - 8,000,000 - - การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้า้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 ปรับปรุงและลอกดินใน
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่ที่ 9 
บ้านเจริญทรัพย์ 
 

1. เพื่อแก้ไข
ปัญหาการอดุตัน
ขอท่องระบายน้ า 
2. เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 4 สาย ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาวรวม 2,550 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.779667,101.902944 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.782357,101.902365 
 
 

- - 408,000 - - การระบาย
น้ ามีความ
คล่องตัว
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

1. ท่อระบาย
น้ าสะอาดไม่
มีขยะอุดตัน 
2. การ
ระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน
มีความ
คล่องตัว 

กองช่าง 

รวม 66 โครงการ - - 20,728,500 16,027,000 10,124,000      2,283,000 1,898,000          - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.2  แผนงานการเกษตร 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกห้วยบง
ใหญ่ จากนานายบญุ
หุ้ม ถึงนานายรา  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 ม. 

- - - 200,000 - มีแหล่งเก็บกักน้้า
ที่เพียงพอร้อยละ 
60 

มีสถานที่กักเก็บ
น้้าอย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง  
 

2 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะและท้าคันดิน
เป็นถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานาย
เกรียงศักดิ์ ก้าเนิดค้า 
ถึง หนองอ้ม หมู่ที่ 4 

1.เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวก
รวดเร็ว 

 1.ขุดลอกขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 932 เมตร ลึก 
1 เมตร  
2.คันดินขนาดกวา้ง 3
เมตร ยาว 932 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - - 223,000 - มีแหล่งเก็บกักน้้า
ที่เพียงพอร้อยละ 
60 

มีสถานที่กักเก็บ
น้้าอย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง  
 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.2  แผนงานการเกษตร 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอก
ปรับแต่งคันดนิลา้ห้วย
ชีลอง บริเวณทีน่านาง
ทองทิพย์ มุ่งสมัคร  
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 

1.เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร สะดวก
รวดเร็ว 

 1.ขนาดด้าเนนิการขุด
ลอก กว้าง 12 เมตร ยาว 
100เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 
เมตร 
2.ขนาดด้าเนนิการ
ปรับแต่งคันดนิ กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร 

- - - - 100,000  มีแหล่งเก็บกัก
น้้าที่เพียงพอร้อย
ละ 60 

มีสถานที่กักเก็บ
น้้าอย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

รวม  3 โครงการ - - - - - 423,000 100,000    

 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 155 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านโนนแดง  
หมู่ 1 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.784111,101.903356 
 
 

- 137,500 - - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

2 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านโนนแดง  
หมู่ 2 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.784111,101.903356 
 
 

- - 137,500 - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 156 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านโนนเสาเล้า 
หมู่ 3 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.803760, 
101.912933 
 

- 137,500 - - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

4 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านเจริญผล 
หมู่ 4 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.779472, 
101.900540 
 

137,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 157 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะรอบ
สระหนองแวง 
หมู่ 5 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  40 ต้น 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784879,101.906051 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784985,101.906048 

- 260,000 - - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ตั้งแต่ปากทางเข้า
ฉางข้าวโชควงษ์
ทอง - อบต.โนน
แดง บ้านหนองแวง 
หมู่ 5 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  135 ต้น 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.769912,101.903629 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.793306,101.901216 

- -  - 1,687,500 ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 158 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านหนองแวง 
หมู่ 5 
 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน 25 จดุ 
พิกัด 
15.785297,101.902789 
 

- - 137,500 - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

8 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านหนองแวง 
หมู่ 5 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.785297,101.902789 

- 137,500 - -  ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 159 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านหนองบ่อ 6 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.780955,101.896602 

- 137,500 - - - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

10 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านซบัช่องแมว 
หมู่ 7 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคนืและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.852673,101.912822 

- - - 137,500 - ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 160 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

           1.3 แผนงานเคหะชุมชน 
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านหนองโสมง
เหนือ หมู่ 8 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.784927,101.89737
9 

- 137,500 - - - ประชาชนร้อยละ
30 ท่ีใช้เส้นทาง
สัญจรม ี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

12 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 
หมู่ 9 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน  25  จุด 
พิกัด 
15.852673,101.91282
2 

137,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
30 ท่ีใช้เส้นทาง
สัญจรม ี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ - - 275,000 947,500 275,000 137,500 1,687,500 - - - 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ 
    ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ยกร่องพูนดินสายไร่
นายแดง บ้านหลุบโพธิ์ 
ถึงไร่นายสลุี้ สภุมาตร ์
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
1,000 เมตร สูง 0.50 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.829593,101.886897 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.828191,101.877974 
 
 

125,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง 
ทางการเกษตรของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายท่ากกตูม - 
ล าห้วยสงแก ถึง นา
นางสละ  ก าเนดิพรม 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสา
เล้า 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.803829,101.943998 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.812004,101.942390 

240,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
  

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายโสก
ผักหวานถึง ท่าขาม 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสา
เล้า 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.814040,101.924401 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.814684,101.920770 

157,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายโสก
ผักหวาน ถึงหนองหัว
หล่อน หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเสาเลา้ 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,290 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.819558,101.923716 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.825313,101.932632 

- 258,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายท่าเกวียน  - 
ห้วยยางแล้ง หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเสาเลา้ 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 
เมตร 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.802697,101.901560 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.808869,101.913365 

- 385,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 166 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายห้วยปาก
ขาด (ที่ดินนาย
ขุนทอง) หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเสาเลา้ 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 
เมตร 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.817654,101.934061 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.815977,101.935102 

- - 115,000 - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 167 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเสรมิลูกรัง
บ้านนายเวิล  บุญกลุ 
– นานายสงบ  ฆ้อง
โนนแดง หมู่ที่ 4 บ้าน
เจริญผล 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 920 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.776327,101.894137 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.772133,101.899364 

- - - 345,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

- 168 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับเกรด
ถนนลงลูกรังสายท่า
กระบือ นานายอุทัย  
วู้ชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองบ่อ 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.776334,101.893432 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.760892,101.894934 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการถนนดินลูกรัง
สายท่ากระบือ – บ้าน
ห้วย หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองบ่อ 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 
 

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 625 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.777548,101.887766 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.778003,101.883108 

- - - - 113,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสาย วังโพน – 
เชาวง หมู่ 7 บ้านซับ
ช่องแมว 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,670 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.857394,101.906486 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.845973,101.904400 

- 627,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านซับช่อง
แมว – วังโพน 
หมู่ 7 บ้านซับช่อง
แมว 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 560 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.852504,101.912810 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.852592,101.907773 

- 196,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 

               2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการยกร่องพูน
ดินสายถ้ าเจีย – 
โสกปลาดุก หมู่ที่ 
8 บ้านหนองโสมง
เหนือ 
 

1. เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ใช้ถนนใน
การสญัจร ไป-มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่ได้ใช้ถนนใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดได้ รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.839131,101.901003 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.856491,101.885997 
 

- 680,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัญจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ - - 522,000 2,146,000 115,000 745,000 113,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในชาต ิ

เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความรัก 
ความสามัคคีเพิ่ม
มากข้ึนร้อยละ
100 

เกิดความรัก 
สมัคร สมาน
สามัคคีของคน
ในชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า 
 

๑) เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าให้
เยาวชนในต าบล 
๒) เพื่อให้มีความรู้ มี
ทักษะในการป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า  

เยาวชนต าบลโนนแดง
จ านวน 50 คน 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ผู้เข้าอบรมทักษะ 
สามารถป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ าได้ร้อยละ 
100 

เยาวชนในต าบล
มีความรู้ มี
ทักษะ สามารถ
ป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ าได ้

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการตั้งจุด
บริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์  

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชว่งเทศกาล
ส าคัญ 

ตั้งจุดที่พักรถ ถนนสาย
บ้านโนนแดง ม.2ถึงบา้น
หลุบโพธิ์ม.5 บริเวณ ที่
หน้าที อบต.โนนแดง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 

ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 175 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากข้ึน 

อปพร.ต าบลโนแดง 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
อย่างถูกวิธี 

ส านัก
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งและฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
โนนแดง 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
และทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างถูกวิธี 

หมู่บ้านละ 5 คน จ านวน 
9 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยร้อย
ละ 100 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งให้แก่อบต.
โนนแดงให้มีบุคลการที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือพนักงานในการ 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา-
ธารณภัยเบื้องต้น 
 

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ จิต
อาสาภัยพิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน 
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกรวดเร็ว เป็น
ระบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกัน 
 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ICS การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจดัการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหต ุ
ที่มีรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกันให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาฯ 
3. เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ ์
 

       2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถให้
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่เมื่อเกิดสา
ธารณภัยได้อย่างม
ประสิทธิภาพลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณ
ภัย 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  4. เพื่อสนับสนุนให้มี
โครงการจติอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 
ในระดับพื้นท่ีให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ ความช านาญ 
ในการจัดการภัยพิบัติ 
อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในชุมชน/ท้องถิ่น 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

       3. กองอ านวยการ 
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในพ้ืนท่ี 
มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่ารักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุ 
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าเปน็แนวร่วมและ
เป็นแกนน าในการแก้ไข 
ปัญหาไฟป่า 
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของอาสาสมัคร
ในการปฏิบัติงาน 
ดับไฟป่า 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุมชน 
สมาชิก อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี 
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันไฟป่า 
ร้อยละ 80 

1. ได้ส่งเสริม
สนับสนนุ 
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 
เป็นแนวร่วม
และเป็นแกน 
น าในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 
2. อาสาสมัครมี
ความพร้อม 
ในกาปฏิบัตงิาน
ดับไฟป่า 
 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3. เพื่อฝึกซ้อมระดม
พลอาสาสมัครป้องกัน
ไฟปา่ ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ
การปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมไฟปา่ 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมให้ 
อุดมสมบูรณ์ และลด
การเกิดภาวะโลกร้อน 
 
 

       3. อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
ละควบคุมไฟปา่ 
4.สภาพแวดล้อม
ผืนปา่มีความอุดม
สมบูรณ์และลด
การเกิดภาวะ 
โลกร้อน 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิสร้าง
การรับรูเ้ยาวชนด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน
สาธารณภัยตัวอย่าง
ให้แก่เครือข่ายเยาวชน 
รวมถึงการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เตือนภัย และช่วยเหลือ
กันเองได้ในเบื้องต้น 
2. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภยั
รวมทั้งมีทักษะสามารถ
ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย 

เยาวชนต าบลโนนแดง 
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ร้อยละ 80 

1.เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ
การด าเนินชีวิตที่
ปลอดภัย มีส่วนร่วม
ในการสื่อสารเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือน
ภัยภายในโรงเรยีน 
2. เยาวชนมีความ
ตระหนักในการลด
ความเสีย่งจากสา
ธารณภัย รวมทั้งมี
ทักษะสามารถช้ชีวิต
ที่ปลอดภัย 
 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3. เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านสาธารณภัย
ให้แก่เยาวชน 
 

       3. สนับสนุนและ
พัฒนาการ
ด าเนินงานของ
ท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดความรูด้้าน
สาธารณภัย 

 

รวม 40 โครงการ - - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาศพด.วัด
ดอนไผ ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
80 

บุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพมาก
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมใน
กิจกรรมส าคัญของเด็ก
และเยาวชนแห่งชาต ิ
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ่  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กได้ร่วมใน
กิจกรรมส าคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน 

ส านัก
ปลัด 

3 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 
 
 

เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ่  

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึนร้อยละ 
100 

การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

เพื่อให้เด็กได้รับ  
สารอาหารครบถ้วน
และถูกสุขอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ่  

307,700 307,700 307,700 307,700 307,700 เด็กได้รับ  
สารอาหารที่
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัยร้อยละ 
100 

เด็กได้รับ  
สารอาหารที่
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัย 

ส านัก
ปลัด 

5 โครงการสนบัสนนั
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 
 

เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ่  

25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึนร้อยละ 
100 

การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสนบัสนนั
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เคร่ืองแบบ
นักเรียน) 
 

เพื่อสนับสนุนและ 
ส่งเสริมศักยภาพ  
การจัดการศึกษา  
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ่  

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 การสนับสนนุและ 
ส่งเสริมศักยภาพ  
การจัดการศึกษา  
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

นักเรียนมี 
เครื่องแบบ 
นักเรียนที่ 
ครบถ้วน 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

วัดดอนไผ่ 
จ านวน 1 

ศูนย์ 

7 โครงการสนบัสนนั
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน) 
 

เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ่  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึนร้อยละ 
100 

การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสนบัสนนั
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 
 

เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ่  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึนร้อยละ 
100 

การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

9 โครงการสนบัสนนุ
อาหารเสริมนม 
ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดดอนไผ ่

121,992 121,992 121,992 121,992 121,992 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ตามวยั
ร้อยละ 100 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.2  แผนงานการศึกษา   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนม 
(โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.) 
 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ต าบลโนนแดง 

731,952 731,952 731,952 731,952 731,952 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวัยร้อย
ละ 100 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวัย 

ส านัก
ปลัด 

11 อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ต าบลโนนแดง 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ  
สารอาหารครบถ้วนและ
ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
จ านวน 1 แห่ง 

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 เด็กได้รับ  
สารอาหารท่ี
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัยร้อยละ 
100 

เด็กได้รับ  
สารอาหารท่ี
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัย 

ส านัก
ปลัด 

รวม 55  โครงการ - - 2,611,444 2,611,444 2,611,444 2,611,444 2,611,444 - - - 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.3  แผนงานสาธารณสุข   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ สร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาน ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

  1.เพื่อให้สุนัขและแมวใน
ต าบลได้รบัการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2.เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ให้สุนัขและแมวในเขต
ต าบลโนน 9 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ100ของ
สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
2.ร้อยละ100ของ
ประชาชนไม่มผีู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

1.สุนัขและแมว 
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
2.ประชาชนใน
ต าบลไม่มผีู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด   

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.3  แผนงานสาธารณสุข   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบล 

เพือ่พัฒนาศักยภาพทาง
แพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบล 

ฝึกอบรมให้ความรู้ทาง 
แพทย์ฉุกเฉิน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบลที่มี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 100 

ประชาชนได้รับ
บริการระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินประจ า
ต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัด 

3 สนับสนนุการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
สาธารณสุข ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน 9 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ60ของ
ประชาชนที่
เข้าถึงสาธารณสุข 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
สาธารณสุข 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านัก
ปลัด   

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.3  แผนงานสาธารณสุข   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 

1.เพื่อป้องกันและ
ควบคุมทั้งโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อตา่งๆ 
เช่น การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา2019 (โควิด-
19) การป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก  
2.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยตา่งๆ 

- ด าเนินการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (โควิด-19) 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
แก่ประชาชน 
-จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ ายา
เคมี  ส าหรับพ่นในการ
ป้องกันโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออก ฯ และ
โรคติดต่อต่าง ๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเจ็บป่วย
ของประชาชน
จากโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
ลดลงร้อยละ 10 

ลดอัตราการ
เจ็บป่วยของ
ประชาชนจาก
โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัด   

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.3  แผนงานสาธารณสุข   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนสตัว์ ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนาร ี

  1.เพื่อให้สุนัขและแมวใน
ต าบลได้รบัการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2.เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้สุนัข
และแมวในเขต
ต าบลโนน  
9 หมู่บ้าน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.ร้อยละ100
ของสุนัขและ
แมวไดร้ับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.ร้อยละ100
ของประชาชน
ไม่มผีู้ป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

1.สุนัขและ
แมว ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.ประชาชนใน
ต าบลไม่มี
ผู้ป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 
 

รวม 25 โครงการ - - 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 
โอกาส และคนไร้ที่
พึ่ง 
 
 
 
 

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้
ที่พึ่ง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่
พึ่งตามอ านาจหนา้ที่ของ
อบต.โนนแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่ง ได้รับ
การสังเคราะห์ 
ร้อยละ 50 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ที่
พึ่ง ได้รับการ
สังเคราะห์
เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการสร้าง/
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ,  
ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากจนให้
ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ครอบครัวที่ยากจนในเขต
พื้นที่  อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหลังคา
เรือนที่ได้รับการ
ซ่อมแซมและ
สร้างบา้น 

ประชาชนที่
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่   
    ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถช่วย 
ตัวเองได้ในการด ารงชีพ 
และช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยหรือ 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจาก
การประสบสาธารณภัยหรือ 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี ได้รับ
การช่วยเหลือใน แต่
ละด้าน ตามหลัก 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ความช่วยเหลือ
ที่จ าเป็นท่ีต้อง
แก้ไขโดย
ฉับพลันในการ  
ด ารงชีพ 

ส านักปลดั 

รวม  3 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประชาคม
ท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

1.เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุการจัดท า
แผนชุมชน และการจัด
ประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและบูรณา
การร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน การ
ประชาคมหมู่บ้าน การจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น , แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม ,
เปลี่ยนแปลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 น าข้อมูลจากการ
ประชุมประชาคม
มาด าเนนิการ
จัดท าแผน 
เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

1. ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 
และบูรณาการ
ร่วมกันในการ 
แก้ไขปัญหา
ความต้องการ 
ของประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง 
 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          2. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง 
มีข้อมูลการจัดท า
ร่างแผนพฒันา 
ท้องถิ่น เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลงพร้อม
น าเสนอ
คณะกรรมการ 
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอาชีพ 
ระยะสั้น 

1.เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้พิการ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบลโนนแดง 
2. เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในต าบล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

1.ผูเ้ข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพ่ิมขึ้น 
2. ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

1. เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้เป็นศูนย์
แห่งความรักความอบอุ่น 
2. เพื่อเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาครอบครัว
แตกแยกและลดความ
รุนแรงต่อสตร ี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิง
และชาย 
4. เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรี แกนน าสตรี ประชาชน
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ต าบล
โนนแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องในเรื่อง
ที่ฝึกอบรมร้อยละ 
70 

1.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้รบั
การพัฒนา
ศักยภาพของสตรี
และครอบครัว 
2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ในการส่งเสริม
ความเสมอภาค
ของชายและหญิง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

1.เพื่อให้เยาวชนและ 
ประชาชนรู้เท่าทันภัย
ของยาเสพติดใน
สถานการณ์ของยา
เสพติด 
2.เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
3.เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันการรวมกลุ่ม
มั่วสุมของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่
 

1.อบรมเยาวชน
และประชาชนใน
เขต อบต. 
2.ออกตรวจพื้นที่
เสี่ยงต่อการมั่วสุม
ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
10 

1.เยาวชนและ
ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2.ประชาชน
ตระหนักในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
ร่วมเป็นแกนน าใน
การต่อต้านยาเสพ
ติด 
3.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุม่
ผู้สูงอายุ  

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ี
ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุ
เห็นคุณคา่และ
ความส าคญัของ
สุขภาพตนเอง 
 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผูสู้งอายุ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ แกน
น า อสม. และ
เจ้าหน้าท่ีของอบต.
โนนแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 
70 

1. ผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
2. ผูสู้งอายุ/
ครอบครัวผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
โดยไม่เป็นภาระ
ของสังคม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ  

1. เพื่อให้คนพิการ 
และผู้ดูแลมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพและฟื้น
สมรรถภาพคนพิการ 
2. เพื่อให้คนพิการมี
ความเชื่อมั่นในคุณค่า
ของตัวเอง 
3. เพื่อให้คนพิการมี
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ด ี
 

จัดฝึกอบรมให้กับ
คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ
คนพิการและฟืน้ฟู
สมรรถภาพคน
พิการมากขึ้น ร้อย
ละ 70 

1.คนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพคนพิการ
และฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการมากขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเยาวชน
ไทยรู้ทันภัย  

1. เพ่ือให้กลุ่มเด็ก
และวัยรุ่นมีทักษะ
ชีวิต เช่นทักษะใน
การป้องกันตนเอง 
2. เพื่อให้กลุ่มเด็ก
และวัยรุ่นได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศ 
 
 

ให้ความรู้เด็ก 
เยาวชน ผู้ปกครอง
ผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องในเรื่องที่
ฝึกอบรมร้อยละ 70 

เด็กเยาวชน
และผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
เพศศึกษาและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
และขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐต าบลโนน
แดง 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาด
ประชารัฐต าบลโนน
แดงให้มีมาตรฐาน 
สะอาด และปลอดภัย 
 
 
 

ตลาดประชารัฐ
ต าบลโนนแดง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตลาดประชารัฐต าบล
โนนแดงมีมาตรฐาน 
สะอาด และปลอดภัย
เพิ่มข้ึนร้อยละ50 

ตลาดประชารัฐ
ต าบลโนนแดง
มีมาตรฐาน 
สะอาด และ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

รวม 40  โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยา
เสพติด  

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2. มีความรู้รักสามัคคี
ในหมู่คณะ 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโนนแดง  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ  

เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าบลให้เกิดความ
สามัคคี 

ประชาชนต าบลโนนแดง
และต าบลใกล้เคียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
ท้องถิ่นในเขต 
อ.บ้านบ้าน 
เขว้า 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
หรือวันผู้สูงอาย ุ
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุต าบล 
โนนแดง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีไทย
ยังคงอยู่สืบไป 

ส านัก
ปลัด 

4 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สร้างความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ส านัก
ปลัด 

5 โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียน
จ าน าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุง
กิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท านุ
บ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ส านัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 งานประเพณี
บวงสรวงอนสุาวรีย์
เจ้าพ่อพระยาแล 
ประจ าอ าเภอบ้าน 
เขว้า และงานบุญ
ล้อมข้าวใหญ่ไหม
มัดหมี่ของดี 
บ้านเขว้า 
 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่นของอ าเภอบ้าน
เขว้าและจังหวัดชัยภูม ิ

จัดกิจกรรมงานจัดงาน
ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแลของอ าเภอบ้านเข
ว้าและจงัหวัดชัยภูม ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดส้ืบ
ทอดประเพณี
ท้องถิ่นของ
อ าเภอบ้านเขว้า
และจังหวัด
ชัยภูมิ 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขับเคลื่อน 
การจัดตั้งอุทยาน
ธรณี (ชัยภูมิจโีอ
พาร์ค) 
 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
จังหวัดชัยภูมิในจัดตั้งอุทยาน
ธรณีจังหวัดชัยภูมิ  ให้ก้าวไปสู่
การเป็นแหล่งมรดกทาง
ธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก รวมทั้งน าแนว
ทางการพัฒนาอุทยานธรณีมา
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน 
ทั้งในด้านอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการ
บริหารจดัการแบบองคร์วม 
 

สร้างการรับรู้ การ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
อุทยานธรณี , แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัด
ชัยภูม ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมฯ ร้อยละ 50 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน
อุทยานธรณี , 
แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของจังหวัด
ชัยภูม ิ

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 208 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างลานกีฬา
บริเวณหัวโสก หมู่ 8 
บ้านหนองโสมงเหนือ  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย เพื่อสุขภาพท่ีดี  

ขนาดกว้าง 45  ม. 
ยาว 65.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

- - 
 
 

 
 

1,317,000 - - ประชาชนร้อยละ
35 มาใช้ลานกีฬา
ในการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ ที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ส่งเสริมและ
พัฒนาหนองโสมง 
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว บ้านหนอง
โสมงเหนือ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

พัฒนาหนองโสมง 
ให้เป็นแหล่งเที่ยว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 1 แห่ง 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

รวม 45  โครงการ - - 680,000 680,000 1,997,000 680,000 680,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.7  แผนงานงบกลาง   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินสมทบทุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โนนแดง 

เพื่อใหก้องทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโนนแดงม ี
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโนนแดง 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลโนน
แดง เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 40 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การด าเนินงาน
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โนนแดง 

ส านักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึน
ไป  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้
มีการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีต าบล
โนนแดง 

 

8,683,920 9,118,116 9,574,021 10,052,722 10,555,359 ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.7  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 
 

            
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

ผู้พิการในเขตพื้นที่
ต าบล 

ต าบลโนนแดง 

3,790,080 3,979,584 4,178,563 4,387,491 4,606,865 ผู้มีสิทธไิด้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านัก
ปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้
สามารถมีชีวติอยู่ได้
ด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในเขตพื้นที่

ต าบล 
ต าบลโนนแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้มีสิทธไิด้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.7  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 
 

            
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เงินอุดหนุนการ
ด าเนินงานกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ต าบล 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
โนนแดง 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลโนนแดง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๒ 

กองทุน
สวัสดิการชุม 
ชนต าบลโนน
แดงเป็นกองทุน
ที่เข้มแข็งมาก
ขึ้น 
 
 
 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.7  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 
 

            
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 เงิน
ส ารอง
จ่าย 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุ 
สาธารณภัยที่
เกิดขึ้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น เช่น 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จากเหตุสา
ธารณภัย 

ส านัก
ปลัด /
กองช่าง 

รวม 30 
โครงการ 

- - 12,919,000 13,542,700 14,197,584 14,885,213 15,607,224 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลุกจิตส านึกไม่ไห้
ท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม 
-ปลูกปา่บริเวณที่
สาธารณะในต าบล      
-ปลุกจิตส านึกให้รู้ รักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม ้
-ปลูกหญ้าแฝก 
-อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
-ก่อสร้างฝายมชีีวิต 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน รู้ รัก
และหวงแหน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
50 

ประชาชน รู้ รัก
และหวงแหน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 
 

1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นในต าบลโนน
แดงอย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ด าเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) เช่น การ
ฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การ
ประชาคม การจัดท า
แผนทรัพยากร
ท้องถิ่นฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนิน
โครงการร้อยละ 
50 

1.อบต.โนนแดงได้
สนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. ประชาชนใน
ต าบลโนนแดงมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในท้องถิ่น 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการคลองสวย 
น้ าใส คนไทยมสีุข 
 

1. เพื่อปรับปรุงสภาพ
แม่น้ าล าคลอง แหล่ง
น้ าสาธารณะในต าบล
โนนแดง 
2. เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมกันอนุรักษ์
บ ารุงรักษา ใช้
ประโยชน์ และปลูก
จิตส านึกในการรักษา
แหล่งน้ า 
 

ประชาชน ส่วน
ราชการ ร่วมกันขุด
ลอกแหล่งน้ า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีแหล่ง
น้ าท่ีสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ทุก
ฤดูกาลเพิ่มเพิ่ม 
ร้อยละ 70 

มีแหล่งน้ าท่ี
สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ทุก
ฤดูกาล 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย
ศาสตร์ประราชา  
 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง น้ าท่วมขัง 
น้ าเสีย 
2. เพื่อความเป็นอยู่
ของประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนสู่
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

พ้ืนที่ต าบลโนน
แดง 

100,000 - - - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังและปัญหา
พ้ืนที่แห้งแล้ง
ลดลงร้อยละ 
30 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
ปัญหาพื้นที่
แห้งแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- 217 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 
 

เพื่อด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 

1. จัดท าสื่อรณรงค์
ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู ้
ความเข้าใจใน 
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 
มากขึ้นร้อยละ 
70 

1. ประชาชนมี
ความรู้ความ 
เข้าใจในอันตราย 
จากฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 
2.5  
2. ประชาชนมี
การป้องกัน 
การเกิดฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 

ส านักปลดั 

รวม 25  โครงการ - - 270,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์
ช่วยเหลือทาง 
กฎหมายและไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความ 
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรม 
มีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย 
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 
ด้านกฎหมายและการแกไ้ข 
ปัญหาความเดือดร้อนตาม 
อ านาจ หน้าท่ี 
3. เพื่อไกล่เกลีย่ข้อพิพาท 
ในชุมชน 
 

1. ให้ความรูด้้านกฎหมาย
แก่ประชาชน 
2. แก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทให้กับชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน 
กระบวนการ 
ยุติธรรมมากข้ึน 
ร้อยละ 50 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความ 
เข้าใจในการ 
ปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย
อันมีพระ- 
มหากษัตรยิ ์
ทรงเป็นประมุข 
2. ประชาชน
ได้รับการ 
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
ข้อร้องเรียน 
ข้อพิพาทโดยเร็ว 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          3. ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน 
4. ลดปริมาณคดี
ขึ้นสู่ศาล 
5. ชุมชนเกิด
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

 

     
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับผู้บรหิาร  
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้างและประชาชน 
อบต.โนนแดง 
 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร 
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม  
สุจรติโปร่งใส 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
ประชาชน อบต.โนนแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรปฏิบัต-ิ 
งานด้วยความเป็น 
ธรรม สจุริต 
โปร่งใสร้อยละ
100 

บุคลากร
ปฏิบัติงาน 
ด้วยความเป็น
ธรรม สจุริต 
โปร่งใส 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและศึกษา
ดูงานของคณะ 
ผู้บริหาร สมาชิก 
สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล คณะผู้น า
ชุมชนพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้างลูกจ้างองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อส่งเสริมความรู้เปดิ 
โลกทัศน์แลกเปลีย่นประสบ- 
การณ์แก่คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบล คณะผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบลพนักงาน 
จ้างลูกจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะผู้น าชุมชนพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
ได้รับความรู ้
เพิ่มมากข้ึน 
ร้อยละ 90 

น าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต ์
ใช้ในการพัฒนา 
ท้องถิ่นได้อย่าง 
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนนุโครงการ
บริหารงานของ
สถานที่กลางศนูย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ

-อบต.โนนแดง เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
-อุดหนุนผู้รับผิดชอบ
ดูแลศูนย์ฯ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รบั
ความช่วยเหลือ
จากศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
อ.บ้านเขว้า จ.
ชัยภูมิ 

เป็นศูนย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.
บ้าน  เขว้า จ.
ชัยภูมิ ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ส านัก
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.
โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นธรรมและ
สะดวกรวดเร็ว 
2.เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลของ อบต.ในด้านการ
คลังท้องถิ่น 
3.เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานของ อบต.เพื่อให้
การจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 

ประชาชนที่มีที่ดนิและ
สิ่งปลูกสร้างในต าบล
โนนแดง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเปน็
ระบบมากข้ึน 

สนองนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้า
ของ อบต. 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

1. เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 
2. ลดปัญหามลพษิจาก
ขยะ 
3. สร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัดแยกและ
ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

บริหารจัดการขยะใน
ชุมชนอยา่งถูกวิธ ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขยะลดลง
ร้อยละ 5 

1. ปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง
ชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาความ
สะอาดและรู้จัก
วิธีคัดแยกและ
ก าจัดขยะที่
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัด 

รวม 30 โครงการ - - 635,000 
 

635,000 635,000 635,000 635,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.3  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันลูกน้า้ยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
โสมงเหนือ 
 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกในชุมชน 

-จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้้ายา
เคมี  ส้าหรับพ่นในการ
ป้องกันโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออก ฯ และ
โรคติดต่อต่าง ๆ 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราการเป็น
ไข้เลือดออก ได้ร้อย
ละ 50 

ลดอัตราการ
เป็น
ไข้เลือดออก 

ส้านัก
ปลัด   

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



 
 

- 226 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
โสมงเหนือ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้
ที่พึ่ง 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่
พึ่งตามอ้านาจหนา้ที่ของ
อบต.โนนแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่ง ได้รับ
การสังเคราะห์ 
ร้อยละ 50 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่ง ได้รับ
การสังเคราะห์
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บา้น/
ชุมชนให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 1 
บ้านโนนแดง 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
 
 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจัดท้า
ประชาคมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ที่ 
1 บ้านโนนแดง 
 
 

เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ใน
การแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

ส่งเสริมให้ความรู้
กระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ 
ความรูใ้นการ
แก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ 
ความรูใ้นการ
แก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิต 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
อาชีพและผลติภณัฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้พิการ 
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเสาเลา้ 
 
 
 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้พิการ 
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

แบบ ผ.๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองแวง 
 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านัก
ปลัด 

6 โครงการศูนย์สาธิต
การตลาด หมู่ที่ 5 
บ้านหนองแวง 
 

เพื่อสร้างศูนย์สาธิต
การตลาดในชุมชน 

สร้างตลาดสรา้งศูนยส์าธิต
การตลาดในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์สาสาธิต
การตลาดใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
ตลาดในการ
จ้าหน่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

ส้านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บา้น
ชุมชนให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็นเป็น
สุข หมู่ที่ 5 
บ้านหนองแวง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนในหมู่บ้านด้วย
หลัก “การพ่ึงตนเอง”ใน
การแก้ปัญหาความ
ยากจน ของประชาชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
จัดระบบการบริหาร
จัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 
50 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

- 232 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 
บ้านซบัช่องแมว 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



 
 

- 233 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บา้น/
ชุมชน ให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองโสมง
เหนือ 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ผู้น้า
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองโสมงเหนือ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ผู้น้าชุมชน 
กลุ่ม องค์กรชุมชน 

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าชุมชน กลุม่ 
องค์กรชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้น้าชุมชน กลุ่ม 
องค์กรชุมชนมี
การพัฒนา
ศักยภาพร้อยละ 
60 

ผู้น้าชุมชน 
กลุ่ม องค์กร
ชุมชนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ส้านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น หมู่ที่ 8 
บ้านหนองโสมงเหนือ 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้พิการ 
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือก
ในการ
ประกอบอาชีพ
เป็นการเพิ่ม
รายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรี บา้น
เจริญทรัพย์ 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเปน็การ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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ที่รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
อาชีพการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร หมู่ที่ 9
บ้านเจรญิทรัพย ์
 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้พิการ 
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

14 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ที่ 9 
บ้านเจรญิทรัพย ์

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้พิการ 
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจในตา้บล
โนนแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ผู้เข้าร่วมฝึก 
อบรมมีโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     3.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หมู่ที่ 7 
บ้านซบัช่องแมว 
 

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้
และส่วนราชการได้มี
ส่วนร่วมในการสบืสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีการ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ร้อยละ 
60 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ได้รับการ
อนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 
2. ประชาชน
ได้เห็นคุณค่า
และความ 
ส้าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน หมู่ที่ 7  
บ้านซบัช่องแมว 

เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน
หมู่ที่ 7 บ้านซบัช่อง
แมว 

จัดกิจกรรม 
-ปลูกปา่บริเวณที่
สาธารณะหมู่บ้าน 
- ให้ความรู้การป้องกัน 
ไฟปา่  
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน รู้  
รักและหวงแหน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
50 

ประชาชน รู้ รัก
และหวงแหน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส้านัก
ปลัด 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทาง ถ.75-001  
บ้านหนองแวง –  
บ้านซับช่องแมว  

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,050 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.792189,101902854 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.858786,101.913877 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง 
ทางการเกษตรของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-002  
บ้านโนนแดง– บ้านห้วย
ยาง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,050 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.783069,101.894399 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.839516,101.877781 

9,735,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง 
ทางการเกษตรของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

          
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-003  
บ้านท่ากระบือ– บ้าน
โนนตาด 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.776375,101.894103 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.760309,101.885446 

9,940,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐ
จรและเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

การคมนาคม
ขนส่งทาง 
การเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-005
บ้านเจรญิผล-บ้านหนอง
อ้ม  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
         

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.775691,101.901924 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.771822,101.897618 

9,940,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทาง 
การเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-008
บ้านขุนด่าน-บ้านโคก
ประดู ่         

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.775691,101.901924 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.771822,101.897618 

9,940,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทาง 
การเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-009
บ้านโนนเสาเลา้ - 
บ้านห้วยปากชาด  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.808241,101.915650 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.818285,101.934488 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-011
บ้านห้วยยาง (ต้นยาง)  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.791545,101.912950 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.793154,101.923447 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-014
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 
-หนองห่อข้าว  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.808258,101.915443 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.806183,101.900051 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-015
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 -
ฟาร์มเสี่ยโอ๊ก  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.812709,101.918976 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.824618,101.935094 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-017
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 
– วังโคกควาย  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.812709,101.918976 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.824618,101.935094 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 



 
 

- 249 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-018
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 
– บ่อขยะต าบลโนนแดง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.80066,101.915032 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.804066,101.9262 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 



 
 

- 250 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-019
ฟาร์มเสี่ยโอ๊ก บ้านหนอง
โสมงเหนือ หมู่ที่ 8 เช่ือม
ถนนลูกรังสายห้วยยาง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.80602,101.899952 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.804076,101.8916 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 



 
 

- 251 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-020 
บ้านหนองโสมงเหนือ  
หมู่ที่ 8  
– ถ้ านกกระจิบ  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.83906,101.900988 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.847223,101.8877 

9,970,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-021 
บ้านเจรญิผล หมู่ที่ 4  
–ล าห้วยชีลอง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.77648,101.894151 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.779057,101.8856 

9,940,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง ชย.ถ.75-022
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5  
– สุสานหอย  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,550 กม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.82536,101.900583 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.82919,101.8874 

9,940,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ 
ประชาชน 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 
ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า – 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14 
ต.ชีลอง อ.เมือง  
จ.ชัยภูม ิ

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 22,000 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.802189,101.922744 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.796935,101.951838 

18,269,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 
ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า 
– บ้านโสกตลับ หมู่ท่ี 2  
ต.โคกสูง อ.เมือง  
จ.ชัยภูม ิ

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.812750,101.919005 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.829397,101.947145 

- 20,751,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐ
จรและเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

การคมนาคม
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

จ านวน  17  โครงการ - - 167,434,000 20,751,000 - - - - - - 

 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายโรงเรียน  
ถึง ห้วยปากขาด  
หมู่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 
ต.โนนแดง – หมู่ที่ 2 
บ้านโสกตลับ  
ต.โคกสูง อ.บ้านเขว้า  
จ.ชัยภูมิ  

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,410 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.808241,101.915686 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.818298,101.934338 

482,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

การคมนาคมขนส่ง 
ทางการเกษตรของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
    การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายโสกผักหวาน
ถึงวังคอกควาย หมู่ 3 
บ้านโนนเสาเลา้ 
ต.โนนแดง – หมู่ที่ 3
บ้านยางบ่า ต.โคกสูง 
อ.บ้านเขว้า  
จ.ชัยภูม ิ

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสู่ท้องตลาดได้ 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.819558,101.923716 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.819558,101.923716 

232,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนในเขต
พื้นทีต่ าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ 
ถนนเพื่อการสัฐจร
และเพื่อการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

การคมนาคมขนส่ง 
ทางการเกษตรของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 714,000 - - - - - - - 

 

แบบ ผ.๐๒/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน
งานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระ
บอสูบไม่ต่่ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 
1 คัน 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

- 854,000 - - - ส่านักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน
งานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกา
ลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์  
จ่านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 

- - - - 1,358,000 ส่านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 แผนงาน
บริหารงาน
งานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

- - - 950,000 - กองช่าง 

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ่านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

- 3,520,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
             การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงานอันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย 
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ใน
ระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ 
 

            ๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการการของการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
คือ การวางแผน (Planning) การน าไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามและประเมินผล (Monitor 
and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
  2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการออกแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เป็นการประเมินผลเพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงาน หรือโครงการที่
ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีใด 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการ โดยมีประเด็นในการติดตามและประเมินผลคือ 
 (1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 (2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
     ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 
   1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 1.2 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

   2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 
  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดโดยการใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลโนนแดง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผล
ได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนั้น
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและด าเนินการ โดยในอนาคตองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมาก

ขึ้น 
- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ 
- มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
- มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก 
- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

 
 



๒๖๓ 
 

 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๒. งานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

- ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  โรคติดต่อ 
- ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง 
- ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิดปัญหา
จากการก่อสร้างอาคาร 
- ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี 
- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตและท่ัวถึง 
- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 
- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 
- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
 

3. ด้านการศึกษา 
 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียงเด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 
- พัฒนาบุคลการด้านการศึกษาและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 
 

4. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

- ประชาชนสามารถวางแผนการด าเนินงานได้เอง 
- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจ าหน่ายสินค้า 
- ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 
- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากข้ึน 
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้ 
- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต อบต. และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
 

5. การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพ่ือเตือนให้ระมัดระวัง 
- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

6. การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยงลดลง ประชาชนสามารถก าจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

 



๒๖๔ 
 

 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
7. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืม
และคงอยู่สืบไป 

8. การบริหารงาน - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง
ช่องทางต่าง ๆ 
 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  

วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุบรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหาคือฝึกอบรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด การท าลาย การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไขจัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
 



๒๖๕ 
 

 
 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค   
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่นซ่ึงมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้น าหมู่บ้านตัวแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไปกรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปญัหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อยตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยัง
ไม่ครบ   
 
 


