แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
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ขอของ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65
.......................................................
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง ได้ ด าเนิ น การทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2561-2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนแดง และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้ องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ในการประชุม สมัยวิสามัญที่ 1 ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2562 แล้วนัน้
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

ลงชื่อ

โกฎ โลมบุตร
( นายโกฎ โลมบุตร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง

คำนำ
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่กาหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดทาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของ
ท้องถิ่น รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์อาเภอ
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ ให้พร้อมที่จะนาไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่
จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ประชาชน
ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
11 มิถุนายน 2562

สารบัญ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านการเมืองการปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบด้านเศรษฐกิจ
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- รายละเอียดโครงการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
2. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ
เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ และมีอาณา
เขตและติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตาบลทุ่งทอง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ทิศใต้ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทานา
ทิศเหนือเป็นที่สูงเหมาะแก่การเลีย้ งสัตว์และทาไร่ มีหนองน้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสิ้น 3 แห่ง
ประกอบด้วย
(1) สระหนองแวง
(2) สระหนองบ่อ
(3) สระหนองโสมง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อยู่ในภูมอิ ากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
ประมาณเดือน มีนาคม
พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน
ตุลาคม

แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 9 หมู่บ้าน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 4,627 คน จานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 1,763 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 83.19 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
ครัวเรือน ประมาณ 31 หลังคา/ตารางกิโลเมตร
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ตารางแสดงจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
จานวน
จานวนประชากร (คน)
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ผู้นาชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1 บ้านโนนแดง
นายสมัถย์ สถิตชัย
338
306
364
671
2 บ้านโนนแดง
นายสุขสันต์ โอวาทวงษ์
356
434
452
886
3 บ้านโนนเสาเล้า
นายสุชาติ สองศรี
203
152
173
325
4 บ้านเจริญผล
นายสุชาติ ภูผาจง
156
226
233
459
5 บ้านหนองแวง
นางฉวี ปิตะบุตร (กานัน)
301
369
379
748
6 บ้านหนองบ่อ
นายเกียรติภูมิ ปิตะบุตร
158
232
239
471
7 บ้านซับช่องแมว
นายมานิตย์ ไชยสุระ
75
106
71
177
8 บ้านหนองโสมงเหนือ นายเสน่ห์ หนชัย
165
196
200
396
9 บ้านเจริญทรัพย์
นายอุทัย ชัยกุนา
177
241
253
494
รวม
1,929
2,263 2,364 4,627
ข้อมูล : จากสานักบริหารการทะเบียนอาเภอบ้านเขว้า เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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4. สภาพทางสังคม
โครงสร้างและอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างและอัตรากาลัง
ในการบริหารงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย คณะผู้บริหารดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1
นายโกฎ โลมบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
2
นายจานงค์ ศิรพิ รมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
3
นายวุฒิชาติ มาสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
4
นายสมนึก กาลเขว้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง มี จานวน 16 คน ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์
ประธานสภาฯ
2
นายสายยนต์ ใสแสง
รองประธานฯ
3
นายวิรัช แรงโนนแดง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
4
นางชาลิณี แรงโนนแดง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
5
นางบุญลิว้ ไวประเสริฐ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
6
นางอาพร 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
นางสาวสาราญ ทนโนนแดง
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
16
นายนิรุติ อุปชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
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จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตารางแสดงกรอบอัตรากาลัง ตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561 - 2563 )
อัตรากาลัง
รายการ
จานวนตาแหน่ง จานวนตาแหน่ง จานวนตาแหน่ง
ทั้งหมด
ที่มีคนครอง
ที่
ไม่มีคนครอง
พนักงานส่วนตาบล
13
12
1
ลูกจ้างประจา
1
1
พนักงานจ้าง
16
15
1
รวม
30
28
2
องค์การพัฒนาเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนแต่อย่างใด มีเพียงองค์กรที่
จัดตั้งตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม , กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ, กลุ่มผลิตกล้วยกรอบแก้ว, กลุ่ม
ขนมจีน, กลุ่มโรงสีชุมชน, กลุ่มสุราพืน้ บ้าน
ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล ไม่มี
- โรงพยาบาลของท้องถิ่น ไม่มี
- โรงพยาบาลเอกชน ไม่มี
- ศูนย์บริการเอกชน ไม่มี
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 80 คน
การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการจัดตั้งกาลังตารวจสายตรวจกระจาย
ตรวจพื้นที่ จานวน 1 จุด และการรับแจ้งเหตุด้านอาชญากรรม ดาเนินการโดยสถานีตารวจภูธรอาเภอบ้าน
เขว้า และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ที่
ทาการปกครองอาเภอบ้านเขว้า และ อปพร. จานวน 108 คน
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การศึกษา
การศึกษาในโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สพท.ชย.1
แห่งคือ โรงเรียนบ้านโนนแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง
ที่
ชื่อสถานศึกษา
จานวนนักเรียน
จานวนครู/ หมายเหตุ
/ศูนย์
บุคลากร
1. โรงเรียนบ้านโนนแดง อนุบาล 1 มีนักเรียน จานวน 26 คน
สังกัด สพฐ.
อนุบาล 2 มีนักเรียน จานวน 50 คน
ป.1 มีนักเรียน
จานวน 28 คน
ป.2 มีนักเรียน
จานวน 26 คน
ป.3 มีนักเรียน
จานวน 37 คน
ป.4 มีนักเรียน
จานวน 28 คน
ป.5 มีนักเรียน
จานวน 29 คน
ป.6 มีนักเรียน
จานวน 34 คน
รวมทั้งหมด จานวน 258 คน
17
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เด็กก่อนวัยเรียน จานวน 45 คน
5
สังกัด อบต.
ดอนไผ่
3. กศน.ตาบลโนนแดง
นักเรียน
จานวน 660 คน
10
กระทรวง
ศึกษาฯ

5. ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงติดต่อทางหลวงหมายเลข
225 สายชัยภูม-ิ นครสวรรค์ สาหรับถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ส่วนใหญ่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และบางส่วนที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่
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การประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง มีกิจการประปา 2 แห่ง คือ บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 และ
บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ประชาชนใช้น้าประปา อบต. จานวน 96 ครัวเรือน สาหรับแหล่งน้าที่ใช้ผลิต
น้าประปาใช้น้าบาดาล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
และจานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปาประมาณ 723 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของครัวเรือน
ทั้งหมด สาหรับแหล่งน้าที่ใช้ผลิตน้าประปาได้แก่น้าจากแม่น้าชีและแหล่งน้าดิบสารองจากอ่างเก็บน้าบาซาน
การไฟฟ้า
ในเขตองค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบล จานวนครั วเรื อนที่ใ ช้ ไ ฟฟ้ าแล้วทุ ก ครั วเรือน จานวนทั้ง หมด
1,629 ครัว เรือนส าหรับ ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตาบล มีจานวน 500 จุด
ครอบคลุมถนน 12 สายหลัก
การสื่อสาร
การสื่อสารที่สาคัญได้แก่ก ารสื่อสารทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โดยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนแดงมี โ ทรศั พ ท์ ส่ ว นบุ ค คลในพื้ น ที่
ประมาณ เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ที่ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทุกเครือข่าย สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดชัยภูมิ และรับสัญญาณภาพของ
สถานีโทรทัศน์ทั่วไป ได้ทุกสถานี ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ
100 ของพื้ น ที่ นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารสื่ อ สารระบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร ของปกครองอ าเภอบ้ า นเขว้ า สถานี
ตารวจภูธรอาเภอบ้านเขว้า โรงพยาบาลบ้านเขว้า สาธารณสุขอาเภอบ้านเขว้า เกษตรอาเภอบ้านเขว้า
6.ระบบด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทานา
และการเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพทอผ้าไหม นอกจากนั้ น ยังมีผู้ประกอบอาชีพนาสินค้า
อุปโภค บรรทุกรถจักรยานยนต์ไปจาหน่ายในเขตตาบลและอาเภอใกล้เคียงสร้างรายได้อกี ทางหนึ่ง
การพาณิชยกรรม และการบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ามัน
จานวน
3
แห่ง
- ตลาดสด
จานวน
1
แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป
จานวน
37 แห่ง
สถานีประกอบการด้านการบริการ
- ธนาคาร
จานวน
1
แห่ง
- ร้านเสริมสวย
จานวน
4
แห่ง
- จักรยานยนต์ขายอาหารสดเคลื่อนที่ จานวน
7
คัน
- ร้านขายอาหาร
จานวน
9
แห่ง
- ร้านซ่อมรถ
จานวน
9
แห่ง
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การอุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัว โดยส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมผลิตผ้าไหม การเพนท์ผ้าไหมซึ่งทารายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเป็นจานวนมาก และมีการ
แปรรูปผลผลิตภายในท้องถิ่น เช่น ขนมกล้วยกรอบแก้ว , ข้าวซ้อมมือ, ขนมนางเล็ด, สุราแช่ ฯลฯ มีการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างบางประเภทและทาตูเ้ ฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
การปศุสัตว์
นอกจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง จะประกอบอาชีพทอผ้าไหม ประกอบ
เกษตรกรรมแล้ว ยั งมีก ารประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ไว้ตามบ้าน สัต ว์ที่เ ลี้ย งได้แก่ กระบือ สุก ร ไก่
พืน้ เมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ เป็นต้น
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล 4 แห่ง คือ วัดกลางโนนแดง วัดดอนไผ่ วัดโนนเสาเล้า และวัดซับช่องแมว
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ ที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงให้ความสาคัญ คือ
- ประเพณีลอยกระทง จะจัดในวันขึน้ 15 ค่า เดือน 12 ของทุกปี กิจกรรมที่จัด ได้แก่
การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ เผาเทียนเล่นไฟ เป็นต้น
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจะจัดประกวดวันประมาณเดือนกรกฎาคมกิจกรรมที่จัด
ได้แก่ การประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดนางเทียน และประกวดขบวนแห่ และถวายเทียน
พรรษา สาหรับวัดต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมที่จัดได้แก่พิธีสรงน้าพระพิธีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ และแข่งขันกีฬาพืน้ บ้าน
กีฬานันทนาการ/พักผ่อน
- สนามกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 1 แห่ง (ไม่รวมของโรงเรียน)
- สนามฟุตบอล จานวน 1 แห่ง
- สนามตะกร้อ จานวน 1 แห่ง
- สระว่ายน้า ไม่มี
- ห้องสมุดประชาชน ไม่มี
- สวนสาธารณะ ไม่มี
- สนามเด็กเล่น ไม่มี
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8.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การระบายน้า
พื้นอาเภอบ้านเขว้ามีแม่น้าชีไหลผ่าน เมื่อมีฝนตกปริมาณมาก จะทาให้น้าเอ่อล้นท่วมไร่นาในเขต
พืน้ ที่ และในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับผลกระทบจากน้าท่วมด้วยเช่นกัน โดยในช่ วงเดือนตุลาคม
ปริ ม าณน้ าที่ ท่ ว มขั ง ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ระยะเวลาที่น้าท่วมขังนานที่สุด ประมาณ 10 วัน ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องระดมความช่วยเหลือ โดย
ใช้เครื่องสูบน้าเพื่อระบายน้า สาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบน้าท่วมหลังน้าลด องค์การบริหารส่วนตาบลได้
จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือเป็นการเบือ้ งต้น
น้าเสีย
ปริมาณน้าเสีย ที่มีก ารปล่อยออกมาตามราง และท่อระบายน้าขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่มีปัญหาน้าเสีย
ขยะ
- ปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีประมาณ 5 ตัน/วัน
- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จานวน 2 คัน แยกเป็น (ตามขนาดวามจุขยะ)
รถบรรทุก 4 ล้อ ใช้เครื่องยนต์การเกษตร จานวน 1 คัน
รถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 1 คัน
ปริมาณขยะที่ขนได้ในแต่ละวัน ประมาณ 20 ตัน /วัน
ปริมาณขยะที่กาจัดได้ (เผา) ประมาณ 1 ตัน/วัน
- กาจัดขยะโดยวิธี กองบนพื้นแล้วเผาและฝังกลบ บริเวณที่ดนิ สาหรับกาจัดขยะที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
คือ ทาเลเลี้ยงสัตว์โคกขวางสาธารณประโยชน์ ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
มีพ้นื ที่ประมาณ 176 ไร่
พืน้ ที่ทิง้ ขยะห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร
ที่ดนิ สาหรับกาจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว มีจานวน 10 ไร่
เหลือที่ดินสาหรับกาจัดขยะได้อกี ประมาณ 20 ไร่
*********
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ชาติ และต่ อมาได้มี ก ารตราพระราชบัญ ญั ติ ก ารจั ดท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติไ ด้แต่ง ตั้งคณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ งจะต้ องน าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ เ พื่ อให้ป ระเทศไทยบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้า น
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙
ถือว่าอยูใ่ นระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่
ฟื้ น ตั ว ได้ เ ต็ ม ที่ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทยที่ ยั ง ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามา
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุม
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปญ
ั หาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความ
ยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และ
การรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้าง
ให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า
ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิ รรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทาง
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การเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความ
สามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทา
ให้การพัฒนาประเทศในมิตติ ่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ ว่ า ประเทศไทยจะมี ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ที่ ส ามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเชื่ อ มโยงใน
ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความสาคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและ
การเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิด
การย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนด
กฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมภิ าคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้า
เมือง
ในทางกลั บ กั น
ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ต น์ แ ละความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวติ ใหม่ๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่อเนื่อ ง รวมทั้ งการคาดการณ์ ว่า ครอบครัว ไทยจะมีข นาดเล็ก ลงและมีรู ป แบบที่
หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ
เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากร
ให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความ
ท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้ า วหน้ า ของการพั ฒนาระบบคมนาคมขนส่ งในภู มิภาคจะทาให้การเคลื่ อนย้า ย
แรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ
เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ
ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึน้ ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้า งสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน
ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะ
มีความสาคัญเพิ่มมากขึน้ กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดย
กรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
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แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ง
ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึน้
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มปี ระสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่
จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ ยนไป มี
ความต้องการแรงงานที่มสี มรรถนะสูงเพิ่มมากขึน้ หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรูแ้ ละทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึน้
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ใน
รูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ
และมาตรฐานที่สูงขึน้ โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนา
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ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒ นาทั กษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับ การพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบน
พื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้
ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถี ยรภาพทางการเมือง
มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม
สภาพภูมอิ ากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมี
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้ า งการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาให้ ป ระเทศเจริญ ก้ า วหน้ า ไปในอนาคตจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ
และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่
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ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่รว่ มกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพีย งกับการดารงชีวิต มี
การออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมภิ าค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
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ทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี ภาครัฐ ของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดมี ีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิ ช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ ที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา
นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ
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ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้ส ามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦
๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มี
แม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะ
ภูมปิ ระเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี
ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณ
กว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่ง
โคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตก
น้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มอี ุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่
จาแนกเป็นพื้นที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ
๖๐.๕ และพืน้ ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
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๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อมุ้ น้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้า มีลมุ่ น้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลง
สู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลา
เสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น
หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด
กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึก
เกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้
จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่ง
ยังตากว่าค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและ
เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕
แผนงานพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ท่ี อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟ
ทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
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๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟูา
๒.๖.๒ ประปา
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจาน
วนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และ
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ
จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับ
อาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ
50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี
๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5
เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ
๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09
ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
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๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จาน
วน ๓,๔๗7 แห่ง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคะวันออกเฉียง
เหนือมีพ้นื ที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุา
ไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ
0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัด
มากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปุาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้
9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มจี านวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็น
ปีที่เกิดไฟไหม้ปุามากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็น
พืน้ ที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพ
ต่า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนา
ความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีก ารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มอี ัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่
ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มติ ิใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
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๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

892,676
ล้านบาท
(ปี 2559)
0.446
(ปี 2560)

25622565
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่อปี
3.5
3.5
3.5
3.5
ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่ากว่า
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
0.446
0.446 0.446 0.446 0.446
๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

8.5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
8.5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคูก่ ับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
8.5.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2
ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่ม
จังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพืน้ ที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และ
นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561
– 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
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ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรม
ขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มชี ื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อสี าน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และ
สังคมเป็นสุข
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็ นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1.เศรษฐกิจจังหวัดก้าวหน้า เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
2.ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
3.สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด
เป้าประสงค์รวม
1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
2.สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
3.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีส่งิ แวดล้อมที่ดี
4.ประชาชนดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
1.อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึน้
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึน้
6.จ้านวนชุมชนที่ดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
8.จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
9.ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น
10.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
11.ร้อยละผูอ้ ยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
12.อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ในจังหวัดลดลง
13.สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึน้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ มีรายละเอียด
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม เป็ น แล่ ง ผลิ ต อาหาร
พลังงานทดแทนสาคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชียน”
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิ ด้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิ ด้รับความนิยมเพิ่มสูงขึน้
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
8. มี ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ร องรั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการตลาดและเชื่ อ มโยงประเทศสู่
ประชาคมอาเซียน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสูป่ ระเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคมุ้ กัน มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมสมบูรณ์ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี
5. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
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2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีถนน คสล. สัญจรไป มา ได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น
2. ร้อยละของการระบายน้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
3. ร้อยละของประชาชนมีน้าใช้อย่างเพียงพอและมีการกักเก็บน้าได้เพิ่ม
มากขึน้
4. ร้อยละของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการ 1.ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง
เกษตร เศรษฐกิจชุมชน
เพิ่มมากขึน้
2.ร้อยละหรือจานวนครัวเรือนได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน 1.จานวนนักเรียนเรียนดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
และสังคมที่มีคุณภาพ
2.ร้อยละหรือจานวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
3.ร้อยละหรือจานวนของเด็ก เยาวชน ประชาชนร่างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
4.ร้อยละหรือเด็กเล็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
5.ร้อยละหรือจานวนประชาชนมีสุขภาพที่ดี
6.ร้อยละหรือจานวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
7.ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ลดลง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ 1.ร้อยละหรือจานวนพืน้ ที่ปุาไม้เพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
2.ปริมาณขยะในพืน้ ที่ลดลง
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
1.ร้อยละหรือจานวนผูท้ ี่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม ของท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
2.จานวนบุคลากร มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3.จานวนวัสดุ-อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึน้
4.ร้อยละหรือจานวนประชาชนที่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึง

- 32 -

2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน

ค่าเป้าหมาย
พัฒ นาระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ และโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง ประชาชนมีรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร ดาเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามเป็ น ธรรมในสั ง คม มี
ภูมิคุ้มกันอย่างยังยืน พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
อย่ า งยั่ ง ยื น และปลู ก จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
1.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ เอือ้ ต่อวิถีชวี ิตและการท่องเที่ยวชุมชน
2.การบริหารการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการที่มคี วามโปร่งใส ตามหลัก
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลแบบมีสว่ นร่วม
ธรรมาภิบาล
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2.6 กลยุทธ์
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางด้านการบริการพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ สะดวก เพียงพอ
2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน กระจายรายได้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เพิ่มมูลค่าผลผลิต การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดาริ
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน รณรงค์ ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ปรับ ปรุงและจัดให้มีสถานที่ป ฏิบัติราชการ
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับภารกิจ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง ตามแนวทางพระราชดาริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดมี ีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีสว่ นร่วม
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ 1
ด้ านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ 2
ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.ใน

2.การสร้ าง

3.การสร้ าง

4.การเติบโต

5.การ

6.การบริหาร

เสริมสร้ าง

ความเป็ น

ความ

ที่เป็ นมิตร

เสริมสร้ าง

จัดการใน

และพัฒนา

ธรรมลด

เข้ มแข็ง

กับ

ความมัน่ คง

ภาครัฐการ

ศักยภาพ

ความ

ทาง

สิง่ แวดล้ อม

แห่งชาติเพื่อ

ป้องกันการ

ทุนมนุษย์

เหลื่อมล ้า

เศรษฐกิจ

เพื่อการ

การพัฒนา

ทุจริตประพฤติ

ในสังคม

และแข่งขัน

พัฒนาอย่าง

ประเทศสู่

มิชอบและ

ยัง่ ยืน

ความมั่งคัง่

ยุทธศาสตร์ 6
ด้ านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

7.การ

8.การพัฒนา

9.การพัฒนา

10.การ

พัฒนา

วิทยาศาสตร์

ภาคเมือง

ต่างประเทศ

โครงสร้ าง

เทคโนโลยี

และพื ้นที่

ประเทศ

พื ้นฐานและ

วิจยั และ

เศรษฐกิจ

เพื่อนบ้ าน

ระบบโลจิ

นวัตกรรม

และภูมิภาค

สติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

เพิ่มศักยภาพการ

ก้ าวสูป่ ระชาคม

ท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด

อาเซียน

ให้ มีความเข้ มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริ มการค้า การ
บริ การ การลงทุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

สร้ างความเข้ มแข็ง

บริหารจัดการ

บริหารจัดการ

พัฒนาสังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณภาพชีวิตให้ มนั่ คง

พัฒนาศักยภาพการ
ผลิต การแปรรูป
การค้ า พืชเศรษฐกิจ

ทางเศรษฐกิจฐานราก
และแข่งขันได้ อย่าง

การท่องเที่ยวสู่

และสิ่งแวดล้ อมแบบ

ตามหลักปรัชญา

ยัง่ ยืน

มาตรฐานสากล

มีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน

เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคน

การพัฒนา

และสังคมที่มี

คุณภาพชีวิต

คุณภาพ

และความ
เป็ นอยู่ของ
ประชาชนให้

เขตจังหวัด

เข้ มแข็งและ

การพัฒนา
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ
ด้ าน
การเกษตร

การพัฒนา

การส่งเสริม

ศักยภาพการ

การอนุรักษ์

ท่องเที่ยว

และใช้
พลังงานอย่าง
มีคณ
ุ ค่า

ยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.
โนนแดง

ยุทธศาสตร์ 5
ด้ านการสร้ างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ 4
ด้ านการสร้ างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

1.การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ยุทธศาสตร์
กลุม่ จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพ
คน

1. ยุทธศาสตร์การ

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้ านโครงสร้ าง

พัฒนาการเกษตร

พื ้นฐาน การ

เศรษฐกิจชุมชน

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้ านคนและ
สังคมที่มีคณ
ุ ภาพ

การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่อรองรับการ
เป็ นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน

การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
แบบมีสว่ นร่วม

การบริหาร
จัดการ
บ้ านเมืองที่ดี
มี
ประสิทธิภาพ

และยัง่ ยืน

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้ อม

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
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แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(๑๐) แผนงานการเกษตร
(๑๑) แผนงานงบกลาง
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒนาท้องถิ่น ขององค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลได้ใ ช้ก ารวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (Strength – S)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับ ที่สูงมาก
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆขึ้นอยู่กับท้องตลาด
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูงนัก
5. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
6. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
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7. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
8. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนั บสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านตามแผนการกระจายอานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
9. ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาก
10. มีศูนย์บ ริก ารประชาชนสายตรวจตาบล เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีก ารจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันตนเองทุกหมู่บ้านเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในตาบล
11. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน
12. มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
13. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
14. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นา่ ท่องเที่ยวให้ความสนใจ
จุดอ่อน (Weak – W)
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์ก ารบริหารส่วนตาบลไม่ส ามารถดาเนิ น
โครงการได้
2.มีจานวนโครงการที่ตอ้ งการจานวนมาก และไม่ทั่วถึง
3.ระบบฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถู ก ต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมู ล
คลาดเคลื่อนประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
4. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน
5.ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ
6.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
7. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
8. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัด
10.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร
11.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทาอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มกี าร
เชื่อมโยงด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
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โอกาส (Opportunity – O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
3. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรค (Threat – T)
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
มะไฟหวานยังไม่มคี วามชานาญและบุคลากร
2. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4. การแก้ไขปัญหาด้าน สังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศั ยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง

- 38 -

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โนนแดงนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน

๑.
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๒. งาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ พื้นที่เป้าหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- แหล่งน้าและ
- ในเขต อบต.
น้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน
๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟูา
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
อบต.

๓) หมูบ่ ้ายขยายมากขึน้ ระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ

- พื้นที่ใน อบต.

๔) ถนนในตาบล ยังเป็นถนน - ถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ
๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง - เส้นทางคมนาคม
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึน้
และ อบต.ไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
อบต.
- เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดาเนินการ
- ในเขต อบต.

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวยเป็น
โรคเรือ้ รังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เช่น เบาหวาน ความดัน

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้าและมี
น้าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึน้
- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
- มีรางระบายน้าสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก
- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ในพืน้ ที่ไม่มกี ารระบาดของ
โรคอุบัตใิ หม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ
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ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึน้
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย
๕) ประชาชนในพื้นที่บางรายมี - ที่อยูอ่ าศัย
ที่อยูอ่ าศัยไม่มั่นคงแข็งแรง
๖) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
ประชากรเพิ่มมากขึน้ ทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด
ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพืน้ ฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยูต่ าม
ลาพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขต อบต.

- ปริมาณขยะและน้าเสียถูก
กาจัดให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง
- ประชาชนในเขต
- ประชาชนทราบและ
อบต.
สามารถเลือกบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่ที่ - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ได้รับความเดือนร้อน ความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่
เรื่องที่อยูอ่ าศัย
อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
- พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหา
จากการก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนในเขต
อบต.

- ประชาชนบริโภคน้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต - มีส่อื การเรียนการสอนที่
อบต.
พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึน้ มี
งบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการ
ดูแลที่ดี
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ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

๓. การ
วางแผน
การ
ส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชย
กรรมและ
การ
ท่องเที่ยว

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ผู้พิการในเขต อบต.

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตงั้ แต่
๓๕ ขึน้ ไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ และ
ดื่มสุรา
๑) ประชาชนไม่มกี ารวางแผน - การวางแผน
ในการดาเนินงาน
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทากิจการและประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
- การพาณิชยกรรม
จาหน่ายสินค้า

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการดารงชีวิตและ
ทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคต
เขต อบต.
ที่ดี
- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ ๓๕ ขึน้
ไป
- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ร้านค้าแผลงลอย

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึน้ ไป
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ในเขต อบต.

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึน้
- ไม่มคี รัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

๗) ในเขต อบต. ไม่มแี หล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และ
เลิกดื่มสุรา
- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการทา
กิจการและประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจาหน่ายสินค้า

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
อบต. และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้
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ด้าน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
๑) การจราจรบนถนนมี
๔. การจัด
ระเบียบชุมชน เพิ่มมากขึน้ อาจทาให้เกิด
และการรักษา อุบัตเิ หตุข้นึ ได้
๒) มีการทาลายและลัก
ความสงบ
ขโมยทรัพย์สนิ ของ
เรียบร้อย
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

๕. การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- การจราจร
ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

3) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลีย้ งเพิ่มมากขึน้ ส่ง
กลิ่นเหม็นราคาญ

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม - ประชาชนในเขต
จารีต ประเพรีและ๓ อบต.
มิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
มีระบบควบคุมการจราจร
เช่น ติดตัง้ สัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การติดตัง้
กล้องวงจรปิด การให้ผู้นา
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท
- ปัญหาขยะและสัตว์เลีย้ ง
ลดลง ประชาชนสามารถ
กาจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป

************************************
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ด้านการเศรษฐกิจ
1

2

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคุณภาพ

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
ด้านการเศรษฐกิจ

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านการดาเนินงาน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
งบกลาง

กองช่าง

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลโนน
แดง

กองช่าง
กองช่าง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการเกษตร

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข

สานักงานปลัด

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัด
กองคลัง

รวม

5 ยุทธศาสตร์

4

4 ด้าน

11 แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

3 สานัก/กอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิ ี่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562 2563 2564 256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดผิวจราจรกว้าง 3เมตร ยาว 385,000
ถนน คสล.
ประชาชนมีถนน
คสล. สายหนองกู่ หนอง มา ได้สะดวก
เพิ่มขึ้น จานวน คสล. สัญจรไป
163 เมตร หนา 0.15 เมตร
นา หนองแห้ว หมูท่ ี่ 1
๑ เส้น
มา ได้สะดวก
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 489ตาราง
(ช่วงที่1)
เมตร
2

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง 2.50
293,000
คสล.สายฟาร์มหมูนายสุ มา ได้สะดวก
เมตร ยาว 220เมตร หนา 0.15
พจน์ เอกาชัย ถึงบ้าน
เมตร(ตามแบบ อบต. กาหนด)
นางกา ฆ้องโนนแดง หมู่
ที่ 1

ถนน คสล.
ประชาชนมีถนน
เพิ่มขึ้น จานวน คสล. สัญจรไป
๑ เส้น
มา ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

47

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
วีระพงษ์ วงษ์หล่อ-ไร่
นายเอียง แคนมี พร้อม
รางระบายน้าคอนกรีต
หมูท่ ี่ 1

1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

4

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้มถี นนสัญจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไป มา ได้สะดวก
หนองกู่ หนองนา หนอง
แห้ว หมู่ที่ 1
(ช่วงที2่ )

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดดาเนินการ กว้าง 4 เมตร
ยาว 85เมตร หนา 0.15 เมตร
2.รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดดาเนินการ กว้าง
0.30 เมตร ยาว 145 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ขนาดดาเนินการ กว้าง ๓.00
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่นอ้ ยกว่า 750.00 ตาราง
เมตร

2561
(บาท)
451,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

390,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นจานวน
๑ เส้น
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

1.ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

48

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
4

5

6

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากโรงเรียนสีชุมชน –
ถนนชลประทานชีบน
หมูท่ ี่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากไร่นายเข้ม – ไร่นาง
สาฤทธิ์ หมูท่ ี่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุราช พงษ์ศรี –
ถนนหมู่ที่ 6 (หมูท่ ี่2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง
มา ได้สะดวก
5.00 ม. ยาว 300.00 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง
มา ได้สะดวก
5.00 ม. ยาว 300.00 ม.
หนา 0.15 ม.
เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง
มา ได้สะดวก
4.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
763,000

763,000

166,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
7

8

9

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ
– ถนนข้างบ้านนายอุ่น
วิชัยโย หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายหลง อินาวัง –
ถนนหมู่ที่ 6 (หมูท่ ี่2)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายทองอร บ้านนายคนึง หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง 3.00
มา ได้สะดวก
ม. ยาว 500.00 ม. หนา
0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
83,000

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง 4.00
มา ได้สะดวก
ม. ยาว 60.00 ม. หนา
0.15 ม.
เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง 3.00
มา ได้สะดวก
ม. ยาว 60.00 ม. หนา
0.15 ม.

104,000

100,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
10

11

12

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเล้า ถิ่นชีลอง –
บ้านนายขันทอง แม้นศรี
หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนทร-ไร่นาง
สัมฤทธิ์ หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีต สายบ้านนาย
จาลองศักดิ์ วงษ์คา บ้านนายบุญมา วรรณ
สูง หมูท่ ี่ 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง 3.00
ไป มา ได้สะดวก ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15
ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง 3.00
ไป มา ได้สะดวก ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15
ม.
1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

1.ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 37
ม.หนา 0.15 ม.
2.รางระบายน้า จานวน 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.หนา0.10 ม.
ช่วงที่3 กว้าง 0.30 ม.ยาว 23
ม.ลึก 0.30 ม.หนา0.10 ม.

งบประมาณ
2563
(บาท)
97,000

2564
(บาท)

130,000

250,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น
จานวน ๑
เส้น

ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น
จานวน ๑
เส้น
1.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น
จานวน ๑
เส้น
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50

ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
1.ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
13

14

15

16

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีต สายบ้านนาง
คาภา อาภาวงษ์-บ้าน
นางบุญหนา หาญคง
หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
ถนนแอสฟัสติกส์ สาย
ร้านค้าชุมชน – ตลาด
เช้าเทศบาลบ้านเขว้า
หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
ถนนแอสฟัสติกส์ สาย
บ้านนายมนูญ วรรณสูง
– สหกรณ์เก่า หมูท
่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
ถนนแอสฟัสติกส์ สาย
บ้านนายยนต์ อาสาศรี
– บ้านนายหวาด หมูท
่ ี่ 4

1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ถนน คสล.กว้าง 3 ม.ยาว
31ม.หนา 0.15 ม.
1.รางระบายน้า คสล.กว้าง
0.30 ม.ยาว 31 ม. ลึก
0.10 ม. หนา 0.10 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 5.00 ม. ยาว 730.00 ม.
หนา 0.05 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
153,000

2564
(บาท)

949,000

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นจานวน ๑
เส้น
2.การระบายน้า
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

1.ประชาชนมีถนน
คสล. สัญจรไป มา
ได้สะดวก
2.การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง
ประชาชนมีถนน
คสล. สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.05 ม.

300,000

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น นวน ๑
เส้น

ประชาชนมีถนน
คสล. สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.05 ม.

600,000

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

ประชาชนมีถนน
คสล. สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

52

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนแอสฟัสติกส์ สาย
บ้านนางสมจิตร – บ้าน
นายแมน ขาเขว้า หมูท่ ี่ 4
18 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนแอสฟัสติกส์ สาย
ร้านค้าชุมชน-(สายหลัง
หมูบ่ ้าน) บ้านนางบุตรติ
หมูท่ ี่ 4
19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีต สายบ้านนาย
รัตน์ แพชัย-บ้านนายทวี
จอกเงิน หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.05 ม.
เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.05 ม.

1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

1.ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 250,000
13.40 ม.หนา 0.10 ม.
2.รางระบายน้า กว้าง 0.30
ม.ยาว 144 ม.ลึก 0.30 ม.
หนา 0.10 ม.

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

256๕
(บาท)
300,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
300,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
1.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

1.ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
20

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบ่ ้าน หนองแวง
หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ไป มา ได้สะดวก บ้านนายทองขันธ์ จาบัวขาว ถึงบ้าน
นางหนูรัก กลับสาโรง ขนาดกว้าง
๓.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางราไพ ข้อโนนแดง ถึง
บ้านนายประมินทร์ เสนชัย ขนาด
กว้าง ๓.00 เมตร ยาว 36.00
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 108.00
ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึงบ้าน
นายประคอง อาภาวงษ์ ขนาด
กว้าง ๓.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 114.00
ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
3 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

54

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายจากฉางข้าว
นายขุนทอง วงษ์คา(ฉาง
เก่า) – ถนนหมายเลข
3007 (บ้านโปร่งคลอง
เหนือ)หมูท่ ี่ 5

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 300.00
ม. หนา 0.15 ม.

22

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายทองสับ เสน
ชัย-ทางหลวงแผ่นดินสาย
225 ม.6

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 5.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หนา 0.15 ม.

23

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้มถี นนสัญจร
คสล.ทิศตะวันตกโรงเรียน ไป มา ได้สะดวก
บ้านโนนแดง บ้านโนน
แดง-ลาห้วยชีลอง หมู่ที่ 6

ช่วงที่ 1 ขนาดดาเนินการ
กว้าง 4 เมตร ยาว 460
เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดดาเนินการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบ อบต. กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

256๕
(บาท)
618,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

477,000

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

1,312,000

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
24

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีต สายบ้านนายสงบ

1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

1.ถนน คสล.กว้าง 3.00
ม. ยาว 35.00 ม. หนา
0.15 ม.
2.รางระบายน้า กว้าง
0.30 ม. ยาว 35.00 ม.
ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.

ฆ้องโนนแดง - บ้านนาย
ทานอง อินสวน หมูท่ ี่ 6

25

26

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายพิเชษฐ์ ฆ้องโนน
แดง – บ้านนางคาปอน
อุดรศรี หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสัญญา เขียน
เขว้า-ทางหลวงชนบท
หมายเลข 3007 หมู่ที่ 7

2561
(บาท)

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง
4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
มา ได้สะดวก
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป ขนาดดาเนินการ กว้าง
5.00 ม. ยาว 120.00 ม.
มา ได้สะดวก
หนา 0.15 ม.

369,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
114,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
207,000 ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
1 เส้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
2.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางแสง คงวันดี ถึง
บ้านนายเสถียร ดามา
พงษ์ หมูท่ ี่7
28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้านจากสามแยกเขา
วง – คอนกรีตเดิม หมูท่ ี่7
29 1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมูท่ ี่7 (2ช่วง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง 5.00
ไป มา ได้สะดวก ม. ยาว 120.00 ม. หนา

2561
(บาท)

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 5.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.

511,000

เพื่อให้มถี นนสัญจร ช่วงที่1 สายบ้านนางละมูล
ไป มา ได้สะดวก – บ้านนางแสง คงวันดี
(ช่วงที่1) กว้าง 3.50 ม.
ยาว 56.00 ม. หนา 0.15
ม.
ช่วงที่2 สายบ้านนางบุปผา
โพธิ์ศรีสม –บ้านนายเสถียร
ดามาพงษ์ กว้าง 3.00 ม.
ยาว 39.00 ม. หนา 0.15
ม.

157,000

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
2 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
30

31

32

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคณิต แจ้ง
เขว้า – บ้านนางสมพร ข้อ
โนนแดง หมูท่ ี่7
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสามแยกหมู่บ้านขึ้นวัด
เขาวง หมู่ที่7
โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 3.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 5.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 5.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
134,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
511,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
200,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
33

34

35

36

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
แม่สุ่ย สองศรี – บ้านนาย
ปราณี สุภมาตย์ หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโศก
ยายเกิ้ง – สายชีบน หมูท่ ี่ 8

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 141.00
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
เชื่อมบ่อเลี้ยงปลาดุก – สายชี
บน หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายวิชิต ฆ้องโนนแดง หมูท่ ี่
8

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 3.00 ม. ยาว 100.00
ม. หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
291,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
207,000
ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
207,000
ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
164,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

59

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวาสนา งวดชัย
หมูท่ ี่ 8
38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสมส่า ทนโนน
แดง หมูท่ ี่ 8
39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้าพร้อม
ฝาครอบ ซอยบ้านนาง
วาสนา ป้องขันธ์ – บ้าน
นางสวย แช่มช้อย หมูท่ ี่
9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม.
เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 115.00 ม.
หนา 0.15 ม.
1.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก
2.เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

1.ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.
ยาว 44.00 ม. หนา 0.15
ม.
2.รางระบายน้า กว้าง
0.30 ม. ยาว 44.00 ม.
ลึก 0.30 ม.

137,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

256๕
(บาท)
164,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
238,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
1.ถนน คสล. 1.ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
๑ เส้น
สัญจรไป มา
2.การระบาย ได้สะดวก
น้ามี
2.การระบาย
ประสิทธิภาพ น้ามี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

60

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
40

41

42

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก
บ้านนางบุญโสม แสงแก้ว
– บ้านนางสะวัง จ้อยศรี
หมูท่ ี่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายไพบูรณ์ ถนอม
สัตย์ – ทางแยกไปหนอง
อ้ม หมูท่ ี่ 9
โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายไพฑูรฒ์ นันทะ
พล – สามแยกศาลา
ประชาคม หมูท่ ี่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 3.00 ม. ยาว 72.00 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
118,000

413,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

166,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
43

44

45

โครงการ
โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสุระ ชัยทน –
บ้านนางบัญหา บัวผัน
หมูท่ ี่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมูท่ ี่ 5 บ้านหนองแวงหมูท่ ี่ 8 บ้านหนองโสมง
เหนือ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายหมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แวง-หมูท่ ี่ 3 บ้านโนนเสา
เล้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง
ไป มา ได้สะดวก 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

256๕
(บาท)
207,000 ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง 5 ม.
ไป มา ได้สะดวก ยาว 300 ม.หนา0.15 ม.

763,000

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้มถี นนสัญจร ขนาดดาเนินการ กว้าง 5 ม.
ไป มา ได้สะดวก ยาว 300 ม.หนา0.15 ม.

763,000

ถนน คสล.
ประชาชนมี
เพิ่มขึ้น จานวน ถนน คสล.
1 เส้น
สัญจรไป มา
ได้สะดวก

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
46

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างราง
เพื่อให้การระบาย
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
น้ามีประสิทธิภาพ
สายบ้านนางประพันธ์
น้าไม่ท่วมขัง
รัญชัย ถึงบ้านนายชัยรัตน์
สนธิชัย หมูท่ ี่ 1

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายสมบุญ ศรี
กุศล – บ้านนางบุปผา
พยุงตน หมู่ที่ 1

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

48

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางคาเป็ง ไว
ประเสริฐ –บ้านนายไชย
รัตน์ สนธิชัย หมูท่ ี่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.30 ม. ยาว 128.00 ม.
หนา0.10 ม. ลึก 0.30 ม.
2.ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.40 ม. ยาว 26.00 ม.
หนา0.10 ม. ลึก 0.40 ม.
ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.30 ม. ยาว 130.00 ม.
หนา0.10 ม. ลึก 0.30 ม.

ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.30 ม. ยาว 130.00 ม.
หนา0.10 ม. ลึก 0.30 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ

มี

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ประสิทธิภาพ

50

น้าไม่ท่วมขัง

200,000 การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ

มี

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ประสิทธิภาพ

50

น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
49

50

51

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล.พร้อมบ่อ
พักสายบ้านนายสุขสันต์
โอวาทวงษ์ ถึงวัดดอนไผ่
หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด สาย
บ้านนายวุฒชิ าติ มาสา –
บ้านนายอูด๊ แม่ทองย้อย
หมูท่ ี่ 2

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

1.ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.60เมตร ยาว 116
เมตร ลึก 1.20 เมตร

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดดาเนินการ กว้าง
0.30 ม. ยาว 130.00
ม. หนา0.10 ม. ลึก
0.30 ม.

250,000

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 162.00 เมตร ลึก
0.30 เมตร หนา ๐.๑0
เมตร

250,000

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด สาย
น้ามีประสิทธิภาพ
บ้านนายวุฒชิ าติ มาสา –
น้าไม่ท่วมขัง
บ้านนายอูด๊ แม่ทองย้อย
(ฝั่งทิศตะวันออก) หมูท่ ี่ 2

2561
(บาท)
182,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ

มี

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ประสิทธิภาพ

50

น้าไม่ท่วมขัง

การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ

มี

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ประสิทธิภาพ

50

น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้าคสล.สายบ้านนายถนอม น้ามีประสิทธิภาพ
กุลธรรมโม - ถนนสาย
น้าไม่ท่วมขัง
225 หมู่ที่ 2

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว
179.00 ม. ลึก 0.30 ม.
หนา 0.10 ม.

53

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.สองฝั่ง สายบ้าน
นายสุตา - บ้านนาย
ประพันธ์ บุญทา หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างช่อง
ระบายน้า(บล็อกคอนเวร์ส)
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว
111.00 ม. ลึก 0.30 ม.
หนา 0.10 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว
6.00 ม. ลึก 1.50 ม.

54

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
297,000

170,000

350,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.สายบ้านนางบุญ
เรือง ป้องขันธ์ ถึง บ้านนาง
คาอุ่น กาลังทวี หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้การ
ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว
ระบายน้ามี
160 ม.หนา 0.10 ม. ลึก
ประสิทธิภาพ น้า 0.30ม.
ไม่ท่วมขัง

56

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.สายบ้านนายเวิน
บุญกุล-บ้านบัญชา สุมาลี
หมูท่ ี่ 4

เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 178.00 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10
เมตร

57 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การ
น้า คสล. พร้อมฝาปิด
ระบายน้ามี
(จานวน 2ช่วง) หมูท่ ี4่
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง

ช่วงที่ 1 สายบ้านนายถวิล
พรหมศาสตร์ ถึงที่ดนิ นาง
สานู ชัยกุณา ขนาดกว้าง
0.30 ม. ยาว 55.00 ม.
ลึก 0.30 ม. หนา ๐.๑0ม.
ช่วงที่ 2 สายบ้านนายหวาด
ข้อโนนแดง ถึง บ้านนาย
สนิท ปิ่นสุวรรณ ขนาดกว้าง
0.๓0 ม. ยาว 75.00 ม.
ลึก 0.30 ม. หนา ๐.๑0 ม.

2561
(บาท)
202,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

223,000

200,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58

โครงการก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อให้การระบาย
ระบายน้าคสล.สายบ้านนาง น้ามีประสิทธิภาพ
สมจิตร – บ้านนายแมน ขา น้าไม่ท่วมขัง
เขว้า หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 0.28 ม.
ยาว 150.00 ม. หนา
0.04 ม.

59

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด สาย
บ้านนางสุปราณี ขาเขว้าถึง
บ้านนางนิภาพร จันทร์
พรหม หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. สายหนองแวง บ้านนายจานงค์ ศิริพรมมา
หมูท่ ี่ 5

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.28 ม.
ยาว 150.00 ม. หนา
0.04 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 195.00 ม. ลึก
0.30 ม. หนา 0.10 ม.

60

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

250,000

321,000

2564
(บาท)
100,000

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
61

62

63

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด ทั้งสอง
ข้าง สายบ้านนางนิภาพร
จันทร์พรม – บ้านนาย
บุญหุ้ม ประภาวงษ์ หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด ทั้งสอง
ข้าง สายบ้านนายสมนึก
กาลเขว้า – บ้านนางสมพิศ
โลมบุตร หมู่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด สาย
บ้านนายสมหมาย ประภา
วงษ์ – บ้านนายตา จันทร์
พรม หมูท่ ี่ 5

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 191.00 ม. ลึก
0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 544.00 ม. ลึก
0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
282,000

2564
(บาท)

805,000

148,000

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
64

65

66

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด ทั้งสอง
ข้าง สายบ้านนางสมสมัย
งวดชัย – บ้านนายจานงค์
ศิริพรมมา หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล.พร้อมฝาปิด ทั้งสอง
ข้าง สายบ้านนางบุญรวน
หอมพามา – บ้านนาย
ประพิศ หาญศึก หมูท่ ี่ 5

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. และก่อสร้างถนน
คสล. จากโรงเรียนบ้านโนน
แดง ถึง ลาห้วยชีลอง หมูท่ ี่ 6

1.เพื่อให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ น้า
ไม่ท่วมขัง
2.เพื่อให้มถี นน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก

1.รางระบายน้ากว้าง
1.20×1.40 เมตร ยาว
483.00 เมตร
2.ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 1.70 เมตร ยาว
470.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า
799 ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
148,000

148,000

4,186,000

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

1.การระบาย
น้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
2.ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นจานวน
๑ เส้น

1.การระบาย กองช่าง
น้ามี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
2.ประชาชนมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา
ได้สะดวก
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้าคสล. สายบ้านนางสาเริญ น้ามีประสิทธิภาพ
จันทร์น้าใส – บ้านนางจีระ
น้าไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
148,000

2564
(บาท)

พันธ์ เสมา หมูท่ ี่ 6

68

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้าคสล. สายบ้านนายธวัช
น้ามีประสิทธิภาพ
สมัตชัย – บ้านนายสุนทร ชา น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

148,000

สุทธศรี หมู่ที่ 6

69

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้าคสล. พร้อมฝาปิด สาย น้ามีประสิทธิภาพ
บ้านนางศรัญญา แซ่ลี้ –
น้าไม่ท่วมขัง
บ้านนางฉวี บุญเต็ม หมูท่ ี่ 6

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

148,000

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

70

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

70 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อให้การระบาย
ระบายน้าคสล. สายบ้านนาย น้ามีประสิทธิภาพ
ทองสับ เสนชัย – วัดกลางโนน น้าไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 0.29 ม.
ยาว 150.00 ม. ลึก
0.04 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
102,000

แดง หมู่ที่ 6

71 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. พร้อมฝาปิด สาย
บ้าน นายทองสับ เสนชัย–
บ้านนางสัจจา บุญเถิง หมู่ที่
6
72 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. หมู่ที่ 7

เพื่อให้ การระบาย
น ้ามีประสิทธิภาพ
น ้าไม่ทว่ มขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก
0.30 ม.

148,000

เพื่อให้ การระบาย
น ้ามีประสิทธิภาพ
น ้าไม่ทว่ มขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 200.00 ม. ลึก
0.30 ม.

296,000

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

73 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. สายบ้านนางอมร
กุลิสรา ถึง บ้านนายวิเชียร
เสนชัย หมู่ที่ 8
74 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. สายบ้านนายอัคร
เดช บุญจง - หนองโสมง
หมูท่ ี่ 8
75 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคสล. สายบ้านนางพิศมัย
โอวาทวงษ์ - บ้านนางกาบ
คณะยอด หมูท่ ี่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 135 ม. หนา
0.10 ม. ลึก 0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 165 ม. หนา
0.10 ม. ลึก 0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 173 ม. หนา ลึก
0.30 ม.

2561
(บาท)
173,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

250,000

287,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
256๕
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

76 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. สายบ้านนางหนู
ลิตร นนท์วิวาษ์ - บ้านแม่
ทัศ ชัยทน หมูท่ ี่ 8
77 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. สายบ้านนายบุญมี
มุง่ สมัคร – บ้านนางทร
จุลชาติ หมูท่ ี่ 8
78 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางราตรี อาสา-ศาลา
SML หมูท่ ี่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 173 ม. ลึก
0.30 ม. หนา 0.10
ม.
ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 100.00 ม. หนา
ลึก 0.30 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 225 ม. หนา
0.10ม.ลึก 0.30 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
267,000

2564
(บาท)

148,000

235,000

หน่วยงาน
รับผิด
2565
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

79 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า ฝาเหล็ก สายบ้าน
นางสุวรรณ์ กุลโนนแดง ถึง
บ้านนายสุทิ สมัถชัย หมู่ที่
9
80 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.พร้อมฝาปิด จาก
หน้าบ้านนายเอนก ยวงทอง
ถึงที่ดนิ แม่อารีย์ แจ้ชัยภูมิ
หมูท่ ี่ 9
81 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.สายบ้านนายเด็ด
จ่าชัย - บ้านนางดวงตา
วงษ์คา หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.29 ม.
ยาว 365 ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 130.00 ม. ลึก
0.30 ม. หนา 0.10
ม.

เพื่อให้การระบาย
น้ามีประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ยาว 141.00 ม. ลึก
0.30 ม. หนา 0.10
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

200,000

238,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
2565
ชอบหลัก
(บาท)
การระบายน้ามี การระบายน้า กองช่าง
ประสิทธิภาพ มี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ประสิทธิภาพ
50
น้าไม่ท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

การระบายน้า กองช่าง
มี
ประสิทธิภาพ
น้าไม่ท่วมขัง

74

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้าดาด
คอนกรีตห้วยยาง หมู่
ที่ ๑

เพื่อให้การส่งน้า
เข้าสูพ่ ้ืนที่
การเกษตรสะดวก
และทั่วถึง

ขนาดดาเนินการกว้าง 2
ม.ยาว 82 ม.หนา
0.15 ม.

83 โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน้าดาด
คอนกรีต จากหนอง
บ่อ ลงห้วยชีลอง หมู่ที่
1

เพื่อให้การส่งน้า
เข้าสูพ่ ้ืนที่
การเกษตรสะดวก
และทั่วถึง

ขนาดดาเนินการกว้าง
2.00 ม. ยาว 128.00
ม. ลึก 1.00 ม.

ที่
82

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

120,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การส่งน้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรทา
ได้สะดวกและ
ทั่วถึงเพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 40
การส่งน้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรทา
ได้สะดวกและ
ทั่วถึงเพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 40

การส่งน้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร
ทาได้สะดวก
และทั่วถึง
การส่งน้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร
ทาได้สะดวก
และทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
84

โครงการ

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
นานายทองลี ป้องขันธ์ หมูท่ ี่
2
85 โครงการปรับปรุงฝายดิน
บริเวณลาห้วยยางแล้ง หมูท่ ี่
3
86 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
นานางสะท้อน บริบูรณ์
หมูท่ ี่ 3
87 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
นานางสมพิศ ใสแสง หมู่ที่
3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ในฤดูแล้ง อย่าง
สันฝายสูง 1.50 ม.
เพียงพอ
ผนังข้างสูง 3.00 ม.
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง อย่าง
เพียงพอ
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง อย่าง
เพียงพอ

ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร หนา
เฉลี่ย 2 เมตร
ขนาดกว้าง 10.00 ม.
สันฝายสูง 1.50 ม.
ผนังข้างสูง 3.00 ม.

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ในฤดูแล้ง อย่าง
สันฝายสูง 1.50 ม.
เพียงพอ
ผนังข้างสูง 3.00 ม.

59,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
530,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40
530,000 กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

530,000 กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

88 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
นานายเสวียง พรมภัคดี หมู่
ที่ 5
89 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
นานายอนัน แรงโนนแดง
หมูท่ ี5่
90 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คสล. ลาห้วยยางแล้ง ช่วง
แยกด้านตะวันตก ช่วงนา
นายอาคม ปิตะบุตร หมูท่ ี5่
91 โครงการซ่อมแซมฝายน้า
ล้น มข.2527 บริเวณลา
ห้วยชีลอง หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ในฤดูแล้ง อย่าง
สันฝายสูง 1.50 ม.
เพียงพอ
ผนังข้างสูง 3.00 ม.

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
530,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ในฤดูแล้ง อย่าง
สันฝายสูง 1.50 ม.
เพียงพอ
ผนังข้างสูง 3.00 ม.

530,000

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ในฤดูแล้ง อย่าง
สันฝายสูง 1.50 ม.
เพียงพอ
ผนังข้างสูง 3.00 ม.

530,000

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ ถมดินบริเวณปีกฝาย
ในฤดูแล้ง อย่าง
ทั้งสองข้างและถมดิน
เพียงพอ
หน้าฝาย ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 12
เมตร หนาเฉลี่ย 1.50
เมตร

50,000
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

92

โครงการซ่อมแซม
ประปาหมูบ่ ้าน ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ซ่อมแซมประปา
น้าประปาใช้อย่าง
หมูบ่ ้านหอถังแชมเปญ
เพียงพอและมีคุณภาพ ขนาดความจุ 15 ลบ.
ม. สูง 20 ม.
เพื่อให้มสี ถานที่ซอื้
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ขายสินค้า และสินค้า ยาว 61.00 ม.
OTOP ของชุมชนที่ได้ จานวน 10 คูหา
มาตรฐาน

93

โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดชุมชน
หนองบ่อ หมู่ที่ 6

94

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมที่ทาการ อบต.
ชั้น 2

เพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้ห้อง
ประชุม

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 77.50
ตารางเมตร

250,000

95

โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทาการ อบต.
ชั้น 1

เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
และหน่วยงานที่มา
ติดต่อราชการ

1 โครงการตามแบบ
อบต.กาหนด

200,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีนาใช้
้ อย่าง
เพียงพอเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100ของ
ครัวเรือน
800,000 ประชาชนร้อยละ
80 มาใช้ตลาด
ในการขายสินค้า
และสินค้า OTOP

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีนา้
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
กองช่าง
แหล่งซื้อ ขาย
สินค้า และ
สินค้า OTOPที่
ได้มาตรฐาน
ผู้มาประชุมมี
ผู้เข้าประชุม
กองช่าง
ความพึงพอใจใน ได้รับความ
การมาใช้หอ้ ง
สะดวกในการใช้
ประชุมเพิ่มขึ้น
ห้องประชุม
ร้อยละ50
ผู้มาติดต่อ
ผู้มาติดต่อ
กองช่าง
ราชการมีความ ราชการได้รับ
สะดวกต่อการมา ความสะดวกใน
ติดราชการเพิ่ม การติดต่อ
มากขึ้นร้อยละ
ราชการเพิ่ม
50
มากขึ้น
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
96

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ที่ทาการ
อบต.โนนแดง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มถี นนสัญจรไป
มา ได้สะดวก

97 โครงการก่อสร้าง
โรงรถและอาคาร
อปพร.

เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้สะดวก
รวดเร็ว

98

เพื่อให้มถี นนสัญจรไป
มา ได้สะดวก

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ที่ทาการ
อบต.โนนแดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5 เมตรยาว148เมตร
หนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่คอนครีตไม่นอ้ ย
กว่า740ตรม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.10 เมตร
ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ยาว 20.00
เมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5 เมตรยาว82เมตร
หนา0.15เมตร

2561
(บาท)
385,000

2562
(บาท)

400,000

215,200

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา ได้
สะดวก

ประชาชนได้รับ
สะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ
เพิ่มมากขึน้ ร้อย
ละ100
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น

ประชาชนได้รับ
สะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ

กองช่าง

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
ถนน คสล.
สัญจรไป มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการ

ที่
99

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ่

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่
100 โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อความปลอดภัย
เติมอาคารศูนย์
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ของเด็กในศูนย์
ดอนไผ่
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่
101 โครงการปรับปรุง
เพื่ออานวยความ
ซ่อมแซมอาคาร
สะดวกในการใช้ห้อง
หอประชุม อบต.โนน ประชุม
แดง

102 โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ

เพื่อใช้เก็บพัสดุของ
อบต.ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสามารถ
ตรวจสอบ ค้นหาได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดความสูง 1.30ม. ยาว
202 ม.พร้อมประตูปิดเปิด ทางเข้าออกทั้งสองข้าง
ขนาดประตูสูง 1.50 ม.ยาว
5 ม. จานวน 2 บาน
ต่อเติมด้านหน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
6.00เมตร
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 15.00เมตร พื้นที่
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 135
ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่กว้าง 5.00 ม.
ยาว 15.00 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
577,000

400,000

200,000

500,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนไผ่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ร้อยละ 100
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนไผ่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ร้อยละ 90
ผู้มาประชุมมีความ
พึงพอใจในการมาใช้
ห้องประชุมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ70
พัสดุของ อบต.มี
ความเป็นระเบียบ
สามารถตรวจสอบ
ค้นหาได้สะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
เด็กในศูนย์
กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
ผู้เข้าประชุม
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ห้องประชุม
พัสดุของ อบต.มี กองช่าง
ความเป็น
ระเบียบสามารถ
ตรวจสอบ ค้นหา
ได้สะดวก
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

103 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายใน อบต.โนน
แดง

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

104 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทาการ อบต.
โนนแดง

เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
และหน่วยงานที่มา
ติดต่อราชการ

105 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เพื่อให้การออกแบบ
การควบคุมงานเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง มี
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 110เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร
จานวน 3 ช่วง ดังนี้ ขนาดความ
กว้าง 2.30 เมตร ความสูง
2.50 เมตร พืน้ ที่กอ่ สร้างไม่
น้อยกว่า 5.75 ตารางเมตร
,ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร
ความสูง 3.80 เมตร พืน้ ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9.12
ตารางเมตร,เทคอนกรีตเพิ่ม
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.90
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พืน้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5.85
ตารางเมตร
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

297,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เส้น
ผู้มาติดต่อ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
ถนน คสล. สัญจร
ไป มา ได้สะดวก
ผู้มาติดต่อราชการ

ราชการมีความ

ได้รับความสะดวก

สะดวกต่อการ

ในการติดต่อ

มาติดราชการ

ราชการเพิ่มมากขึน้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

เพิ่มมากขึน้ ร้อย
ละ100

100,000

30,000

500,000

500,000

500,000

สิ่งก่อสร้างทุก
โครงการได้
มาตรฐานร้อย
ละ 100

การออกแบบ การ
ควบคุมงานเพื่อ ให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
มีมาตรฐาน

กองช่าง
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1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการขุดลอกห้วยบง เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ใหญ่ จากนานายบุญหุ้ม อย่างเพียงพอ
ถึงนานายรา หมูท่ ี่ 1

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

2

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะและทาคันดิน
เป็นถนนเพื่อการเกษตร
สายนานายเกรียงศักดิ์
กาเนิดคา ถึง หนองอ้ม
หมูท่ ี่ 4

1.ขุดลอกขนาดกว้าง 223,000
2 เมตร ยาว 932
เมตร ลึก 1 เมตร
2.คันดินขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 932 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ที่

โครงการ

1.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อให้มถี นนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีนา้
ใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30

ประชาชนมีนา้
ใช้อย่างเพียงพอ

1ประชาชนมี
น้าใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ในการ
คมนาคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
25

1.ประชาชนมี
น้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอก
ปรับแต่งคันดินลา
ห้วยชีลอง บริเวณที่
นานางทองทิพย์ มุ่ง
สมัคร หมูท่ ี่ 4

1.เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ขนาดดาเนินการขุด
ลอก กว้าง 12 เมตร ยาว
100เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5
เมตร
2.ขนาดดาเนินการ
ปรับแต่งคันดิน กว้าง 3
เมตร ยาว 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1ประชาชนมีนาใช้
้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การคมนาคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ25

1.ประชาชนมี
น้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า หมูท่ ี่ 4

เพื่อให้ แสงสว่างในเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

2

ติดตัง้ ไฟฟ้า
สาธารณะรอบสระ
หนองแวง หมูท่ ี่ 5

เพื่อให้ แสงสว่างในเวลา จานวน 10 จุด
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

3

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า หมู่ที่ 7

เพื่อให้ แสงสว่างในเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
50,000 ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
200,000 ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
กองช่าง
ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
ประชาชนมี
กองช่าง
ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า หมู่ที่ 9

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

จานวน 18 จุด

5

โครงการติดตัง้
พลังงานแสงอาทิตย์
(แผงโซล่าเซลส์)
หมูท่ ี่7

เพื่อให้ประชาชนลด
เพื่อใช้ในการสูบน้าโดย
การใช้พลังงานและหัน เครือ่ งสูบน้าแบบ
มาใช้พลังงานทดแทน ซัมเมอร์ส ชนิดของ
แผง330w Poly
จานวน 10แผงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อยละ
30 ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ประชาชนร้อยละ
15 หันมาใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มมากขึน้

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนลด
กองช่าง
การใช้พลังงาน
และหันมาใช้
พลังงานทดแทน
มากขึ้น

85

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ
ที่
6

7

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ทัศน์รอบบ่อน้าด้าน พื้นที่ให้มคี วาม
หน้าที่ทาการ อบต. เหมาะสม สะอาด
สวยงาม น่าอยู่น่ามอง
แก่ผู้พบเห็นแลผู้มา
ติดต่อราชการ
โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ทัศน์ อบต.โนนแดง พื้นที่ให้มคี วาม
เหมาะสม สะอาด
สวยงาม น่าอยู่น่ามอง
แก่ผู้พบเห็นแลผู้มา
ติดต่อราชการ
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงดูแลสวน
สุขภาพที่ดี
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ ตามแบบ
อบต.กาหนด

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

1 โครงการ ตามแบบ
อบต.กาหนด

100,000

1 โครงการ ตามแบบ
อบต.กาหนด

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
บริเวณที่ทาการ
บริเวณที่ทาการ กองช่าง
อบต.มีความ
อบต.มีความ
เหมาะสม สะอาด เหมาะสม
สวยงาม น่าอยู่น่า สะอาด สวยงาม
มอง มากขึน้ ร้อย น่าอยู่น่ามอง
ละ40
มากขึ้น
บริเวณที่ทาการ
บริเวณที่ทาการ กองช่าง
อบต.มีความ
อบต.มีความ
เหมาะสม สะอาด เหมาะสม
สวยงาม น่าอยู่น่า สะอาด สวยงาม
มอง มากขึน้ ร้อย น่าอยู่น่ามอง
ละ40
มากขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมี
ที่ดขี ึน้ ร้อยละ 60 สุขภาพที่ดขี ึน้
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

86

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสนามกีฬา
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

2

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ชุมชน
หนองบ่อ หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1 แห่ง ตามแบบ อบต. 200,000
กาหนด

ขนาดกว้าง 25.00 ม.
ยาว 25.00 ม. หนา
0.10 ม.

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนร้อยละ
35 มาใช้ลานกีฬา
ในการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ ที่
ดีข้นึ
520,000 ประชาชนร้อยละ
35 มาใช้ลานกีฬา
ในการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ ที่
ดีข้นึ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกายและ
สุขภาพที่ดขี ึน้
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกายและ
สุขภาพที่ดขี ึน้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562 2563 2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อให้มถี นนใน
1.ถมดินถนนกว้าง6เมตรยาว
50,000
ประชาชนได้รับ ประชาชน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
การคมนาคมและ 250เมตรหนาเฉลี่ย0.50เมตร
ความสะดวก ได้รับความ
สายห้วยบงใหญ่ถึงลา
ขนส่งผลผลิต
หรือปริมาตรดินไม่นอ้ ยกว่า750
รวดเร็วในการ สะดวก
ห้วยยาง บ้านโนนแดง
ทางการเกษตรที่
ลบ.ม.
คมนาคมขนส่ง รวดเร็วในการ
หมูท่ ี่ 1
สะดวกรวดเร็ว
2.ลูกรังถนนกว้าง6เมตรยาว
เพิ่มขึ้นร้อยละ คมนาคม
250เมตรหนา0.10เมตรหรือ
50
ขนส่ง
ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า150
ลบ.ม.

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยอ่างนกแก้วถึงลาห้วย
ยาง บ้านโนนแดงหมูท่ ี่ 1

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

3

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายนานาย
เรียก เฉลียวชาติ ถึง นา
นางกุศล เลิศขุนทด (ห้วย
บงใหญ่) หมูท่ ี่ 1
โครงการปรับปรุงถนน
สายห้วยชีลองจากท่า
ควาย-บ้านห้วย หมูท่ ี่ 1

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ที่

4

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ถมดินถนนกว้าง6ม.ยาว
250ม.หนาเฉลี่ย0.50ม.
หรือปริมาตรดินไม่นอ้ ยกว่า
750ลบ.ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง6ม.ยาว
250ม.หนา0.10เมตรหรือ
ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
150ลบ.ม.
1.คันดินกว้าง 6 ม.ยาว600
ม.หนา 0.35 ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง 6 ม.600
ม.หนา 0.10 ม.

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
500.00 ม. หนา 0.10 ม.

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

200,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายดอนหัน
เชื่อมทางมูลนิธิชัยพัฒนา
หมูท่ ี่ 2

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

1.คันดินกว้าง 6 ม.ยาว600
ม.หนา 0.35 ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง 6 ม.600
ม.หนา 0.10 ม.

6

โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนลูกรัง สายสามพี่น้อง
เส้นบ้านนายชัยสิทธ์ พันธ์
สูงเนิน - ถนนสาย225
หมูท่ ี่ 2

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
700.00 ม. หนา 0.10 ม.

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

300,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
บ่อขยะตาบลโนนแดง ถึง
หนองบัวฮี หมู่ที่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

8

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสายที่
นานายสมศักดิ์ จาบัวขาว
ถึง นายอาคา มุ่งสมัคร
หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนในการ ขนาดดาเนินการ กว้าง 5

ที่

ขนาดดาเนินการ กว้าง 5
เมตร ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร

คมนาคมและขนส่ง เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
ผลผลิตทางการ

0.10 เมตร(ตามแบบ อบต.

เกษตรที่สะดวก

กาหนด)

รวดเร็ว

2561
(บาท)
352,000

155,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
9

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายโสก
ผักหวาน-วังคอกควาย
และส่วนแยกโสกผักหวาน
– ท่าขาม หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนในการ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
คมนาคมและขนส่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ผลผลิตทางการ
0.10 เมตร หรือปริมาตร
เกษตรที่สะดวก
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 690
รวดเร็ว
ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 ถมดินคันทาง กว้าง
6.00 เมตร ยาว 700.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25
เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์
เมตร และลงลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 700.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
420 ลูกบาศก์เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
10

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายสาย ทาง
แยกมูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุ
ระภูมฟิ าร์ม ถึงบ่อขยะ
ตาบลโนนแดง หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนในการ 1.คันดินกว้าง 6 ม.ยาว
คมนาคมและขนส่ง 600 ม.หนา 0.35 ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง 6 ม.600
ผลผลิตทางการ
ม.หนา 0.10 ม.
เกษตรที่สะดวก

11

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายโรงเรียนบ้าน
โนนเสาเล้า – ลาห้วยปาก
ขาด หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
2,000.00 ม. หนา
0.10 ม.

250,000

12

โครงการยกร่องพูนดิน
พร้อมลูกรัง ถนนสายชัย
พัฒนา-ถนนสายบ่อขยะ
หมู่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง กว้าง 3 ม. ยาว
1,500 ม.

200,000

รวดเร็ว

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายวังไฮ – วังโพน
หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
2,000.00 ม. หนา 0.10
ม.

14

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายนานางสละ-ลา
ห้วยปากขาด หมู่ที่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
200.00 ม. หนา 0.15 ม.

80,000

15

โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนลูกรังสายถนนสาย
มูลนิธิชัยพัฒนา-โคก
ประดู่-โคกผักหวาน หมู่ที่
3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
1,000.00 ม. หนา 0.10
ม.

300,000

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายโคกผักหวาน วังคอกควาย หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
1,000.00 ม. หนา 0.10
ม.

17 โครงการอัดบดถนนลูกรัง เพื่อให้มถี นนใน
สายบ้านนายเวิน-โสกปลา การคมนาคมและ
กั้ง หมูท่ ี่ 4
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
500.00 ม. หนา 0.10
ม.

18

ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ที่
16

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านหนองแวง
หมูท่ ี่ 5 ถึง บ้านเสาเล้า
หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

2561
(บาท)

194,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

256๕
(บาท)
200,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
200,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายวังหิน หมูท่ ี่
5

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

1.คันดินกว้าง 6 ม.ยาว
600 ม.หนา 0.35 ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง 6 ม.600
ม.หนา 0.10 ม.

20

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายวังโพน หมู่
ที่ 5

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

1.คันดินกว้าง 6 ม.ยาว
600 ม.หนา 0.35 ม.
2.ลูกรังถนนกว้าง 6 ม.600
ม.หนา 0.10 ม.

21

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
1,000ม. หนา0.10 ม.

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

100,000

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
190,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน
ซับช่องแมว ถึง ถ้านกจิบ
หมูท่ ี่ 7

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

23

โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนสายถ้าเฒ่าเดช-ถนน
สายซับช่องแมวเขาวงษ์
หมู่ที่ 7

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว
1,800.00 ม.

24

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน
ซับช่องแมว หมูท่ ี่ 7

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

ที่

2561
(บาท)
311,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

230,000

384,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
25

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สาย
บ้านหนองโสมงเหนือ
หมู่ ๘ ตามแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์
โคกโนนแดง (จุดปลูก
ป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ) หมูท่ ี่ 8

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคม
และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ถมดินคันทาง กว้าง 6.00
เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่นอ้ ย
กว่า 1,530 ลูกบาศก์เมตร และลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00
เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 510 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 ถมดินคันทาง กว้าง 6.00
เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่นอ้ ย
กว่า 630 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 210
ลูกบาศก์เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

98

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
26

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านเจริญทรัพย์ บ้านนาย
สมศักดิ์ ถึงที่นานายแสง
ใจปิติ. หมู่ที่ 9

เพื่อให้มถี นนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
180เมตร หนา 0.80
เมตร ลึก 0.30 เมตร

2561
(บาท)
75,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ50

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่
1

โครงการ
โครงการธนาคารน้าใต้
ดิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ขังและปัญหาพื้นที่
แห้งแล้ง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

256๕
(บาท)
100,000 ปัญหาน้าท่วมขัง
และปัญหาพื้นที่
แห้งแล้งลดลงร้อย
ละ 30

ลดปัญหาน้า
ท่วมขังและ
ปัญหาพื้นที่แห้ง
แล้ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิ ี่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มคี ณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนการ
เพื่อให้ประชาชน
อุดหนุน 9 หมูบ่ ้าน
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ60ของ
ดาเนินงานตาม
เข้าถึงสาธารณสุข หมูบ่ ้านละ 20,000
ประชาชนที่เข้าถึง
แนวทางโครงการ ตามแนวทาง
บาท
สาธารณสุข ตาม
พระราชดาริด้าน โครงการ
แนวทางโครงการ
สาธารณสุข
พระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข
2 โครงการบริหาร เพื่อจัดระบบ
โครงการบริหาร
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน จัดการระบบ
บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ประจาตาบล
การแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ประจาตาบลที่มี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 100

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
สาธารณสุข ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
ประชาชนได้รับ สานักปลัด
บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ประจาตาบลที่มี
ประสิทธิภาพ

100

เดิม
3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการ สร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคตาม
ฤดูกาล

1.เพื่อให้สุนัขและแมว
ในตาบลได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.เพื่อไม่ให้มผี ู้ป่วย
และเสียชีวติ ด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า

4

1.เพื่อป้องกันและ
ควบคุมทั้งโรคติดต่อ
และโรคไม่ตดิ ต่อต่างๆ
2.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยต่างๆ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ100
พิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและ
ของสุนัขและแมว
แมวในเขตตาบลโนน
ได้รับการฉีดวัคซีน
9 หมู่บ้าน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.ร้อยละ100
ของประชาชนไม่มี
ผู้ป่วยโรคพิษสุนัข
บ้า
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
2.ประชาชนใน
ตาบลไม่มผี ู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า

-จัดอบรมให้ความรู้
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการ
เรื่องโรคติดต่อและโรค
ของประชาชนจาก เจ็บป่วยของ
ไม่ตดิ ต่อแก่ประชาชน
โรคติดต่อและโรค ประชาชนจาก
-จัดซือ้ เวชภัณฑ์และ
ไม่ตดิ ต่อลดลง
โรคติดต่อและ
น้ายาเคมี สาหรับพ่น
ร้อยละ 10
โรคไม่ตดิ ต่อ
ในการป้องกันโรค เช่น
ต่างๆ
โรคไข้เลือดออก ฯ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการสารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

1.เพื่อให้สุนัขและ
แมวในตาบลได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
2.เพื่อไม่ให้มผี ู้ป่วย
และเสียชีวติ ด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว
ในเขตตาบลโนน
9 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
6,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
6,000 6,000

256๕
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ร้อยละ100
ของสุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.ร้อยละ100
ของประชาชนไม่มี
ผู้ป่วยโรคพิษสุนัข
บ้า

1.สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
2.ประชาชนใน
ตาบลไม่มผี ู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

2

โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

3

โครงการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพกลุ่ม
สตรี

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ
เด็กและเยาวชนใน
ภาวะการเป็นผู้นาแก่เด็ก
เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนให้มีภาวะการ และเยาวชนในชุมชน 9
ชุมชนได้พัฒนา
เป็นผู้นา
หมูบ่ ้าน
ศักยภาพให้มี
ภาวะ การเป็นผู้นา
เพิ่มมากขึน้
เพื่อพัฒนาขับเคลื่อน จัดกิจกรรมพัฒนา
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาเด็กและ
สภาเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนมีการ
ให้เป็นรูปธรรม
เยาวชนให้เป็นรูปธรรม
ขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมมาก
ขึน้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ
สตรีในชุมชนให้มี
ภาวะการเป็นผู้นาแก่
สตรีในชุมชนได้
ภาวะการเป็นผู้นา
สตรีในชุมชน
พัฒนาศักยภาพให้
9 หมู่บ้าน
มีภาวะ การเป็น
ผู้นาเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชน
ในชุมชนได้
พัฒนาศักยภาพ
ให้มีภาวะ การ
เป็นผู้นา

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สภาเด็กและ
เยาวชนมีการ
ขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม
สตรีในชุมชนได้
พัฒนาศักยภาพ
ให้มีภาวะ การ
เป็นผู้นา

สานักปลัด
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ที่
4

5

6

7

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ
คุณภาพ ศักยภาพ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไปในชุมชน
และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไปใน
ได้รับการพัฒนา
ชุมชน 9 หมู่บ้าน
ศักยภาพเพิ่มมากขึน้
โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ
คุณภาพ ศักยภาพ กลุ่มผู้สูงอายุใน
ศักยภาพกลุม่ ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับ
กลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชน
ในชุมชน 9 หมู่บ้าน
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มมากขึน้
โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ10 ของผู้พกิ าร
คุณภาพ ศักยภาพผู้ ผู้พิการในชุมชน
ศักยภาพผู้พกิ ารใน
ในชุมชนได้รับการ
พิการ
ชุมชน 9 หมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น
โครงการจัดทาและ เพื่อสนับสนุนการ
ให้การสนับสนุนการ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดทาแผนมีการบูร
ประสานแผนพัฒนา จัดทาแผนชุมชนและ จัดทาแผนชุมชนและ
ณาการทุกภาคส่วน
ท้องถิ่น
บูรณาการประสาน บูรณาประสาน
ร้อยละ 100
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 9
ทุกภาคส่วน
หมูบ่ ้าน

เดิม
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป
ในชุมชนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ผู้พิการในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

สานักปลัด

เกิดการบูรณา
การในการจัดทา
แผนทุกภาคส่วน

สานักปลัด
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ที่
8

9

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการรณรงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนและ
1.อบรมเยาวชนและ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติดใน
ป้องกันและแก้ไข ประชาชนรู้เท่าทันภัย
ประชาชนในเขต อบต.
พื้นทีล่ ดลงร้อยละ
ปัญหายาเสพติด ของยาเสพติดใน
2.ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง
10
ในชุมชน
สถานการณ์ของยาเสพ ต่อการมั่วสุมของเด็ก
ติด
และเยาวชนในพื้นที่
2.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หมูบ่ ้าน/ชุมชน
3.เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
การรวมกลุม่ มั่วสุมของ
เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
โครงการส่งเสริม
และขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ
ตาบลโนนแดง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ตลาดประชารัฐตาบล
ยกระดับตลาดประชารัฐ โนนแดง
ตาบลโนนแดงให้มี
มาตรฐาน สะอาด และ
ปลอดภัย

20,000 20,000 20,000 ตลาดประชารัฐ
ตาบลโนนแดงมี
มาตรฐาน สะอาด
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.เยาวชนและ
ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.ประชาชนตระหนัก
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและร่วมเป็น
แกนนาในการต่อต้าน
ยาเสพติด
3.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่หา่ งไกลจากยา
เสพติด
ตลาดประชารัฐตาบล
โนนแดงมีมาตรฐาน
สะอาด และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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ที่
1

2

3

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการสร้างความ เพื่อสร้างความรัก ความ จัดกิจกรรมสร้าง
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
ปรองดอง
สามัคคีของคนในชุมชน
ความสัมพันธ์ของคน
กิจกรรมเกิด
สมานฉันท์ของคนใน
ในชุมชน จานวน 50
ความรัก ความ
ชาติ
คน
สามัคคีเพิ่มมาก
ขึน้ ร้อยละ100
โครงการฝึกอบรม ๑) เพื่อฝึกอบรมการ
เยาวชนตาบลโนนแดง
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมทักษะ
การป้องกันและ
ป้องกันและช่วยเหลือ
จานวน 50 คน
สามารถป้องกัน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้าให้
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้า เยาวชนในตาบล
ผู้ประสบภัยทาง
๒) เพื่อให้มคี วามรู้ มี
น้าได้ร้อยละ
ทักษะในการป้องกันและ
100
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้า
โครงการตัง้ จุด
เพื่อลดอุบัตเิ หตุทางถนน ตัง้ จุดที่พักรถ ถนน
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอุบัตเิ หตุ
บริการประชาชนลด ในช่วงเทศกาลสาคัญ
สายบ้านโนนแดง ม.2
ในช่วงเทศกาล
อุบัตเิ หตุในช่วง
ถึงบ้านหลุบโพธิ์ม.5
สาคัญ ลดการ
เทศกาลปีใหม่ และ
บริเวณ ที่หน้าที อบต.
สูญเสียชีวติ และ
เทศกาลสงกรานต์
โนนแดง
ทรัพย์สนิ ร้อยละ
100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดความรัก
สมัคร สมาน
สามัคคีของคนใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

เยาวชนในตาบลมี
ความรู้ มีทักษะ
สามารถป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้าได้

สานักปลัด

ลดอุบัตเิ หตุในช่วง
เทศกาลสาคัญ
ลดการสูญเสีย
ชีวติ และทรัพย์สนิ

สานัก
งานปลัด
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3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
อปพร.ให้มศี ักยภาพ
พัฒนาความรู้
สามารถมากขึน้

5

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อฝึกอบรมให้
หมูบ่ ้านละ5 คน
ความรู้และทักษะใน จานวน 9 หมูบ่ ้าน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ อย่างถูกวิธี

อปพร.ตาบลโนแดง

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

256๕
(บาท)
100,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ

เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
อย่างถูกวิธี
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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3.4 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนับสนุน
การบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน ศพด.)

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
และถูกสุขอนามัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่ 1 ศูนย์

2

โครงการสนับสนุน
การบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน)
โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนม
(โรงเรียนและศพด.)

เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่ 1 ศูนย์

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวัย

โรงเรียนในเขตพื้นที่
จานวน 1 แห่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
แห่ง

โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการ
ศึกษาศพด.จานวน 6
คน

3

4

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนและ
ถูกสุขอนามัย
ร้อยละ 100
85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 100
627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์ตามวัย
ร้อยละ 100
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

การพัฒนาการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย

สานักปลัด

บุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพมากขึ้น

สานักปลัด
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ที่
5

6

7

3.4 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
โครงการสนับสนุน ๑) เพื่อสนับสนุนค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช่จ่าย
ใช่จ่ายสถานศึกษา วัดดอนไผ่ 1 ศูนย์
สถานศึกษา (ค่า
(ค่าหนังสือเรียน, ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน,
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
นักเรียน, ค่า
พัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)
1,000,000
อุดหนุนอาหาร
เพื่อให้เด็กได้รับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
กลางวันสาหรับ
สารอาหารครบถ้วน จานวน 1 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
และถูกสุขอนามัย
สพฐ.ตาบลโนนแดง
โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้ร่วมใน
กิจกรรมสาคัญของ
เด็กและเยาวชน
แห่งชาติ

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่

10,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
56,500 56,500

1,000,000

10,000

1,000,000

10,000

2564
(บาท)
56,500

1,000,000

10,000

256๕
(บาท)
56,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กร้อยละ
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เด็กมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์
การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้
ทากิจกรรมที่
ส่งเสริม
พัฒนาการที่ดี
ขึน้
เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนและถูก
สุขอนามัย

1,000,000 เด็กได้รับ

10,000

สารอาหารที่
ครบถ้วนและ
ถูกสุขอนามัย
ร้อยละ 100
จานวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้ร่วมใน
กิจกรรมสาคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่

10,000

10,000

10,000

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
-จัดกิจกรรมตามแนว
พระราชดาริ
-จัดกิจกรรมตาม
โอกาสต่างๆ

-

-

20,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
หรือวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยให้คงอยู่สบื ไป

ผู้สูงอายุตาบล
โนนแดง

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
2. สร้างความ
สามัคคี
1. เพื่อส่งเสริมทานุ
บารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา

2

3

โครงการประเพณี
ถวายเทียนพรรษา

4

โครงการจัดงานรัฐ -เพื่อแสดงความ
พิธีและงานพิธีต่างๆ จงรักภักดีตอ่ พระ
มหากษัตยิ ์ ราชวงศ์
-เพื่อสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชุมชน

2564
(บาท)
50,000

256๕
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประเพณีไทย
ยังคงอยูส่ บื ไป

20,000

จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

10,000

10,000

จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

20,000

20,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทานุ
บารุง
พระพุทธศาสนา
ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตยิ ์
ราชวงศ์

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการร่วมจัดงาน
ฉลองอนุสาวรีย์เจ้า
พ่อพญาแลของ
อาเภอบ้านเขว้าและ
ของจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่นของอาเภอ
บ้านเขว้าและจังหวัด
ชัยภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมงานจัดงาน
ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแลของอาเภอ
บ้านเขว้าและจังหวัด
ชัยภูมิ

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

256๕
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้สบื
ทอดประเพณี
ท้องถิ่นของ
อาเภอบ้านเขว้า
และจังหวัด
ชัยภูมิ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. มีความรู้รัก
สามัคคีในหมูค่ ณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยา
เสพติด

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนแดง

7

โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อม
ประชาชนตาบลโนน
ท้องถิ่นสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
แดงและตาบล
ระดับอาเภอ
ระหว่างตาบลให้เกิด ใกล้เคียง
ความสามัคคี

2561
(บาท)
30,000

20,000

2562
(บาท)
30,000

20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

20,000

20,000

256๕
(บาท)
30,000

20,000

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

สร้างความ
สานักปลัด
สามัคคีระหว่าง
ท้องถิ่นในเขต อ.
บ้านบ้านเขว้า

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่
1

โครงการ
โครงการสร้าง/
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ดอ้ ยโอกาส , ผู้
ยากไร้

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากจน
ให้ได้มที ี่อยูอ่ าศัยที่
มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครอบครัวที่ยากจนใน
เขตพื้นที่ อบต.

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

256๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนหลังคา
เรือนที่ได้รับ
การซ่อมแซม
และสร้างบ้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนที่
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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3.7 แผนงานงบกลาง : งบกลาง
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสมทบทุน
เพื่อให้กองทุน
กองทุนหลักประกัน
หลักประกัน
สุขภาพตาบลโนนแดง สุขภาพตาบลโนน
แดงมี
ศักยภาพในการ
ดาเนินงานให้เกิด
ประโยชน์ตอ่
ประชาชน
โครงการมอบเบีย้ ยัง เพื่อพัฒนา
ชีพให้กับผู้สูงอายุที่มี คุณภาพชีวิตของ
อายุตงั้ แต่ 60 ปีข้นึ ไป ผู้สูงอายุให้มกี าร
ดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมี
ความสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบลโนนแดง จานวน
9 หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ตาบลโนนแดง

2561
(บาท)
85,000

2562
(บาท)
85,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
85,000

7,483,200

7,483,200

7,600,000

2564
(บาท)
85,000

256๕
(บาท)
85,000

7,600,000

7,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การดาเนินงาน
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล
โนนแดง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ40
ผู้มีสทิ ธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือร้อยละ
๑๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากการ
ดาเนินงานของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตาบล
โนนแดง
ผู้สูงอายุมี
สานักปลัด
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้นึ หลังจาก
ได้รับเบีย้ ยัง
ชีพ
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3.7 แผนงานงบกลาง : งบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการมอบเบีย้ ยัง
ชีพให้กับ ผู้พกิ าร

4

โครงการมอบเบีย้ ยัง
ชีพให้กับผู้ป่วยโรค
เอดส์

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้
พิการให้มกี าร
ดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมี
ความสุข
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้สามารถมี
ชีวติ อยูไ่ ด้ด้วย
ตนเอง

5

โครงการอุดหนุนการ เพื่อสมทบกองทุน
ดาเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนตาบล ตาบลโนนแดง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ผู้พิการในเขตพื้นที่
ตาบล
ตาบลโนนแดง

3,801,600

3,801,600

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ผู้มีสทิ ธิได้รับเงิน ผู้พิการมี
ช่วยเหลือร้อยละ คุณภาพชีวิตที่
๑๐๐
ดีข้นึ หลังจาก
ได้รับเบีย้ ยัง
ชีพ

ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในเขตพื้นที่ตาบล
ตาบลโนนแดง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลโนนแดง

30,000

30,000

ผู้มีสทิ ธิได้รับเงิน ผู้ป่วยได้รับ
สานักปลัด
ช่วยเหลือร้อยละ การดูแลและ
๑๐๐
ทาการรักษา/
อยู่ในสังคมได้
อย่างมี
ความสุข
ประชาชนมี
กองทุน
สานักปลัด
รายได้เพิ่มขึ้นไม่ สวัสดิการชุม
น้อยกว่าร้อยละ ชนตาบลโนน
๒
แดงเป็น
กองทุนที่
เข้มแข็งมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิ ี่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร : งานเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอนุรักษ์
เพื่อปลุกจิตสานึกไม่ จัดกิจกรรม
50,000 50,000 40,000 40,000 40,000
ทรัพยากรธรรมชาติและ ไห้ทาลายทรัพยากร -ปลูกป่าบริเวณที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
สาธารณะในตาบล
สิ่งแวดล้อม
-จัดอบรมให้ความรู้การ
ควบคุมและป้องกันไฟป่า
-ปลุกจิตสานึกให้รู้ รัก
และหวงแหนทรัพยากรป่า
ไม้
-ปลูกหญ้าแฝก
-อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
-ก่อสร้ างฝายมีชีวิต

แบบ ผ.๐๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน รู้ รัก
และหวงแหน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
50

ประชาชน รู้ รัก
และหวงแหน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

115

4.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่
2

โครงการ
โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการ
คัดแยกขยะที่ตน้
ทาง กลางทาง
ปลายทาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อลดปริมาณขยะ 1. ทั้ง9 หมูบ่ ้านมีการ
ในชุมชน
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
2. ลดปัญหามลพิษ
จากขยะ
3. สร้างจิตสานึกให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธีคัด
แยกและกาจัดขยะที่
ถูกต้อง

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 จานวนขยะ
ลดลงร้อยละ
5

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน
2. ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
รักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัด
แยกและกาจัดขยะ
ที่ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิ ี่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการ
เพื่อจัดการเลือกตัง้
จัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
700,000 700,000
เลือกตัง้
กรณียุบสภาและกรณี 9 หมู่บ้าน
แทนตาแหน่งที่ว่างและ
กรณีหมดวาระของ
ผู้บริหารและ ส.อบต.

แบบ ผ.๐๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดการเลือก การจัดการเลือก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

เป็นไปด้วยความ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยร้อยละ เรียบร้อย
100
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5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่
2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
พัฒนาศักยภาพ
เปิดโลกทัศน์
และศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่
ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตาบล
โครงการอบรม
เพื่อให้บุคลากรใน
คุณธรรม
องค์กรปฏิบัตงิ านด้วย
จริยธรรม
ความเป็นธรรม สุจริต
โปร่งใส

ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตาบลในองค์กร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 250,000 250,000 250,000 ผู้บริหารและ
พนักงานส่วน
ตาบลได้รับ
ความรู้เพิ่มมาก
ขึน้ ร้อยละ 90

บุคลากรในองค์กร

20,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000

20,000

20,000

20,000

บุคลากร
ปฏิบัตงิ านด้วย
ความเป็นธรรม
สุจริตโปร่งใส
ร้อยละ100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม
บุคลากร
ปฏิบัตงิ านด้วย
ความเป็นธรรม
สุจริตโปร่งใส

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนโครงการ
บริหารงานของ
สถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของศูนย์
ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อบต.โนนแดง เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ
ประจาปีงบประมาณ
2563
-อุดหนุนผู้รับผิดชอบ
ดูแลศูนย์ฯ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 20,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็นศูนย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.บ้าน เข
ว้า จ.ชัยภูมิ ได้อย่าง
ทันท่วงที

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทาและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สนิ

1.เพื่อเพิ่มรายได้
ของ อบต.โดย
สามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ธรรมและสะดวก
รวดเร็ว
2.เพื่อเป็นการ
รวบรวมข้อมูลของ
อบต.ในด้านการคลัง
ท้องถิ่น
3.เพื่อเป็นประโยชน์
ในการบริหารงาน
ของ อบต.เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ อบต.
-อบรมให้ความรูแก่ผู้
เสียภาษี

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 450,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ เป็น
ระบบมากขึ้น

สนองนโยบายของ
รัฐบาลและ
ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้า
ของ อบต.

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิ ี่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มจานวน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3
5,717,000 5,717,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนที่มีการ
เมตร ยาว 3,600 เมตร
สายท่ากระบือ-บ้าน สัญจรสะดวก
หนา 0.15 เมตร หรือ
โนนตาด บ้านหนอง
และปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
บ่อ หมู่ที่ 6
12,000 ตารางเมตร
2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มจานวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
3,047,000 3,047,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนที่มีการ
เมตร ยาว 1,150 เมตร
สายบ้านหนองแวง
สัญจรสะดวก
หนา 0.15 เมตร หรือ
หมูท่ ี่ 5 ถึงบ้านโนน
และปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เสาเล้า หมู่ที่3
4,912ตารางเมตร

แบบ ผ.๐๒/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก และ
ปลอดภัยเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 60
ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก และ
ปลอดภัยเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 60

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มจานวนถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มีการสัญจรสะดวก เมตร ยาว 1,800 เมตร
สายบ้านหนองแวง – และปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ฟาร์มเสี่ยโอ๊ก หมูท่ ี่ 5

4

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มจานวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มีการสัญจรสะดวก
สายบ้านหนองแวง
และปลอดภัย
หมูท่ ี่ 5–บ้านซับช่อง
แมว หมูท่ ี่ 7

ขนาดดาเนินการ
ช่วงที่1 ผิวจราจร กว้าง
5 เมตร ยาว 590 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่2 ผิวจราจร กว้าง
5 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,753,000 4,753,000

9,500,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก และ
ปลอดภัยเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 60
ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก และ
ปลอดภัยเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 60

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเจริญผล ม.4 ถึง
ลาห้วยชีลอง หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเสาเล้า ม.3
ถึง บ่อขยะตาบลโนน
แดง หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเสาเล้า ม.3
ถึง ชัยภูมิฟาร์ม

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
800.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา
0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
1,696,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
ประชาชนมีถนน
เพิ่มขึ้น จานวน คสล. สัญจรไป
๑ เส้น
มา ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

2,650,000

ถนน คสล.
ประชาชนมีถนน
เพิ่มขึ้น จานวน คสล. สัญจรไป
๑ เส้น
มา ได้สะดวก

กองช่าง

2,650,000

ถนน คสล.
ประชาชนมีถนน
เพิ่มขึ้น จานวน คสล. สัญจรไป
๑ เส้น
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
8

9

10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองแวง ถึง
บ้านซับช่องแมว หมู่ที่
7
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านหนองแวง ม.5
ถึง เชื่อมบ้านโนนเสา
เล้า ม.3 หนองห่อข้าว
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านโนนเสาเล้า ถึง
บ้านห้วยปากขาด
หมูท่ ี่ 3

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
10,240.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
2,890.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

12,716,000

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
2,300.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

10,120,000

2561
(บาท)

2562
(บาท)
45,056,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
จานวน ๑ เส้น

ประชาชนมี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
จานวน ๑ เส้น

ประชาชนมี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก
ถนนลาดยาง
ประชาชนมี
แอสฟัลท์ติก
ถนนลาดยาง
คอนกรีตเพิ่มขึ้น แอสฟัลท์ติก
จานวน ๑ เส้น คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
11

12

13

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตกลางบ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง
หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านเจริญผล ถึง บ้าน
เขว้า หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านโนนแดง ถึง บ้าน
ห้วยยาง หมูท่ ี่ 1

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
1,280.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
740.00 เมตร หนา
0.05 เมตร

เพื่อให้มถี นนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
5,570.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
824,000

777,000

24,508,000

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
จานวน ๑ เส้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก
ถนนลาดยาง
ประชาชนมี
แอสฟัลท์ติก
ถนนลาดยาง
คอนกรีตเพิ่มขึ้น แอสฟัลท์ติก
จานวน ๑ เส้น คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก
ถนนลาดยาง
ประชาชนมี
แอสฟัลท์ติก
ถนนลาดยาง
คอนกรีตเพิ่มขึ้น แอสฟัลท์ติก
จานวน ๑ เส้น คอนกรีต สัญจร
ไป มา ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่
14

15

16

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างฝายชะลอ เพื่อกักเก็บน้าได้ไว้
น้า(Check Dam)กึ่งถาวร
ใช้ในฤดูแล้งและ
บริเวณลาห้วยชีลอง หมู่ที่ 4 ชะลอการไหลของ
น้าในฤดูนาหลาก
้
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ เพื่อกักเก็บน้าได้ไว้
น้า(Check Dam)กึ่งถาวร
ใช้ในฤดูแล้งและ
บริเวณลาห้วยยางแร้ง หมู่ที่ ชะลอการไหลของ
2
น้าในฤดูนาหลาก
้
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ เพื่อกักเก็บน้าได้ไว้
น้า(Check Dam)กึ่งถาวร
ใช้ในฤดูแล้งและ
บริเวณลาห้วยยางแร้ง หมู่ที่ ชะลอการไหลของ
5
น้าในฤดูนาหลาก
้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 1.20 ม.
ยาว 5.00 ม. สันฝาย
สูง 1.20 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ขนาดกว้าง 1.20 ม.
ยาว 5.00 ม. สันฝาย
สูง 1.20 ม.

300,000

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

ขนาดกว้าง 1.20 ม.
ยาว 5.00 ม. สันฝาย
สูง 1.20 ม.

300,000

กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40

ประชาชนมีนา้ กองช่าง
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
๒ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
3 แผนงานเคหะและชุมชน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเครื่องโทรศัพท์มอื ถือ(เคลื่อนที)่
ประจาสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อปั๊มลมชนิดเงียบแบบไร้
น้ามัน เสียงเงียบไม่เกิน 60 เดซิเบล
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.๐๓

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิงขนาด
ดับเพลิง
มาตรฐานทั่วไป จานวน 1 เครือ่ ง

20,000

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ เพื่อจัดซือ้ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม
แบบพกพา (GPS) จานวน 1 เครื่อง

25,000

กองช่าง
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ที่
4

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ เพื่อจัดซือ้ เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไน
ล่อน จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
9 แผนงานสาธารณสุข
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
10 แผนงานการศึกษา
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์

5
6
7

8

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

จัดซือ้ โต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน
10 ตัวๆละ 1,500 บาท
จัดซือ้ เก้าอี้เอนกประสงค์ จานวน
300 ตัวๆละ250 บาท
จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
จานวน 2 เครื่องๆละ 51,200 บาท
จัดซือ้ กระติกน้าร้อน จานวน 1 ตัว

๒๕๖๑
(บาท)
3,500

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

15,000

สานักปลัด

75,000

สานักปลัด

102,400

สานักปลัด

8,500

สานักปลัด

จัดซือ้ เครื่องพ่นหมอกควันแบบ
ละอองฝอย จานวน 1 เครื่อง

100,000

สานักปลัด

จัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 7 ชุดๆละ 2,700 บาท

18,900

สานักปลัด
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ที่

แผนงาน

11 แผนงานเคหะและชุมชน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
12 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ จัดซือ้ เครื่องเจาะคอนกรีต(แบบล้อ)
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน
ครุภัณฑ์
สานักงาน

ครุภัณฑ์

จัดซือ้ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่
10 จานวน 1 ชุด
จัดซือ้ อุปกรณ์อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
75,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

99,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สานักปลัด
1,400

สานักปลัด
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
หมู่ บ้ า นหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่ วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีก ารติ ดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑๓๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๑๓๑

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

๑๓๒

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทเี่ กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิง่ แวดล้อมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และThailand ๔.๐

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๕)

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)
(๑๐)

๑๓๓

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

๑๓๔

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

๑๓๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนที่ได้
การพิจารณา
เต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
๑๐
พัฒนา
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
๑๐
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้กาหนด
ไว้เท่าไร จานวนทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
๑๐
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ดาเนินการในพื้นทีน่ ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
๑๐
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๓๖

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
๕
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
๕
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
๕
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
๕
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
๕
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

๑๓๗

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

๑๓๘

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล
๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
๓. ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖5
จานวน งบประมาณ

รวม

๑๓๙

ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
เงินสะสม

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถด้าเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ดผลเชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ การส ารวจความพึง พอใจในการวั ดผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)

๑๔๐

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตะภัย น้าท่ว ม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสี ยหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้ อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จ ะต้องดาเนิ นการแก้ไขอยู่ มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุ ข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ ง /ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๑๔๑

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ ใ นหลายเรื่ อ ง และครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ

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

๑๔๒

