ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของตาบลโนนดินแดง และตาบลส้มป่อย เดิมเป็น
สุขาภิบาลโนนดินแดง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมด 15
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนราชดาเนิน ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีดวงตราประจาเทศบาลเป็นรูปอนุสาวรีย์เราสู้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 2516 ได้มีประชาชนจากอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาบุกเบิกที่ดินทากิน ประมาณ 400 - 500
ครอบครัว ในปี
พ.ศ. 2518 ได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะระหว่างการก่อสร้างถนนสายอาเภอละหาน
ทราย - อาเภอตาพระยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโนนดินแดง
ขึ้นกับอาเภอละหานทราย และในปี พ.ศ. 2520 ทางราชการได้เริ่มจัดสรรที่ดินทากินให้กับประชาชน
จากปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน
พื้นที่ทาให้ประชาชนเกิดปัญหาความอดอยาก ความทุกข์ยาก เกิดความระส่าระสายทั่วพื้นที่ ความได้ทรง
ทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในความ
เดือนร้อนของพสกนิกร ทรงแนะนาวิธีการพัฒนาแนวใหม่ เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์
แบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการระดมทรัพยากร ผนึกกาลังปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้นโยบายเดียวกัน
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบประสบภัย
1 ด้านกายภาพ
1.1 อาณาเขตของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลส้มป่อย
ทิศใต้
ติดต่อกับพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลลานางรอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนดินแดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนดินแดง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงภูมิอากาศ มีอยู่ 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม
1.3 ลักษณะของแหล่งน้า
เขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงใช้ประโยชน์ด้านแหล่งน้าจากเขื่อนลานางรองและอ่างเก็บน้า
คลองมะนาว
2 ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลโนนดินแดง แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,3น้อยสะแกกวน และ 6หนองสะแกกวน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6,7,8,9 และ 13
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2.2 เขตการปกครองและจานวนประชากร
จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
558 585 1,143
212 288 500
181 213 394
577 549 1,126
501 244 1,045
410 394 804
275 290 565
359 374 733
379 398 777
489 471 960
5
7
12
489 452 941
297 311 608

จานวน
ครัวเรือน
363
242
114
377
528
371
229
221
270
296
7
282
161

รวม 4,732 4,876 9,608

3,491

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
2
3
6

โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
ส้มป่อย (บางส่วน)
น้อยสะแกกวน
หนองสะแกกวน

นายประทีบ แฉล้มชาติ
นายชัยยศ พุฒพวง
นายณรงค์ ยศศิริ
นายคามูล แสนเจ๊ก
นายสมาน พิมพ์ภา
นางผ่องศรี เดชบุญ
นายชาญวิทย์ แผลงศร
นายโสภณ ดีประโคน
นายวัฒนา วัฒนกุล
นายยุทธชัย สุภัควรกุล
นายประสิทธิ์ แฉล้มชาติ
นายบุญอุ้ม ทิพย์ภูจอม
นางพัณณิตา สิงหาระโท

ข้อมูล : ที่มาสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนดินแดง (ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62)
3 สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ของเทศบาลตาบล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม เทศบาลตาบลโนนดินแดงมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
3. โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
4. โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
5. โรงเรียนรุ่งนภาวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6. โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรศาสตร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
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3.2 สาธารณสุข
เขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงมีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
1. โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 แห่ง
4 ระบบบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในการติดต่อสัญจรกับจังหวัดและอาเภอใกล้เคียง เป็นการเดินทางโดย
รถยนต์ (ทางบก) เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง ใช้สัญจรได้
ตลอดทั้งปีเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล มีจานวน 109 สาย สามารถใช้สัญจรไป
มาได้ตลอดปี แต่ในฤดูฝนอาจไม่สะดวกในบางเส้นทาง
ถนนในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง มีลักษณะดังนี้
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
จานวน
1 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 98 สาย
ถนนลูกรัง
จานวน 10 สาย
ถนนดิน
จานวน
- สาย
สะพานคอนกรีต
จานวน 2 แห่ง
4.2 การไฟฟ้า
การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลมีครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
โดยเฉพาะครัวเรือนที่ได้ขยายออกไปตั้งใหม่บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะ
สายสาคัญ ๆ เช่น ถนนราชดาเนิน ถนนสุขาภิบาล 4, ถนนสุขาภิบาล 5, ถนนสุขาภิบาล 6, ถนน
สุขาภิบาล 7, ถนนสุขาภิบาล 12, ถนนสุขาภิบาล 15, ถนนสุขาภิบาล 17, ถนนสุขาภิบาล 18, ถนน
สุขาภิบาล 22, ถนนสุขาภิบาล 24 ฯลฯ ซึ่งมีจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 3,396 ครัวเรือน
4.3 การประปา
ในเขตเทศบาลมีน้าประปาใช้ 13 ชุมชน ซึ่งให้บริการโดยการประปาส่วนภูมิภาค แต่ยังไม่
ครอบคลุมครัวเรือน เนื่องจากได้มีการแยกไปตั้งเป็นครัวเรือนใหม่ ซึ่งมีจานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
3,273 ครัวเรือน
4.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- โทรศัพท์ ได้มีการติดตั้งให้บริการด้านโทรศัพท์สาหรับหน่วยราชการและเอกชนในพื้นที่
- ข่ายวิทยุสื่อสาร เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ
สังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งสานักงาน และชนิดมือถือ โดยใช้ความถี่กรมการปกครอง ความถี่หลัก 162.550
เมกกะเฮิรตซ์ ความถี่รอง 162.125 เมกกะเฮิรตซ์
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5 ระบบเศรษฐกิจ
5.1 การเกษตร
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รองลงมาอาชีพค้าขาย การเกษตรกรรม จากพื้นที่ทั้งหมด 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,375 ไร่ เป็นพื้นที่
เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 1,750 ไร่ เป็นพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 7,625 ไร่
การเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
- ข้าว,ยางพารา, ปาล์ม,มันสาปะหลัง,พริก
5.2 การปศุสัตว์และการประมง
การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภค และใช้งานภายในครอบครัว ได้แก่ โค สุกร
เป็ด ไก่ เป็นต้น
การประมง ประชาชนในพื้นที่ทาการประมงเลี้ยงปลากระชังเพื่อการจาหน่ายจับสัตว์น้าเพื่อ
การจาหน่ายและบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งน้าที่มีอยู่ในพื้นที่ และแหล่งน้าในบริเวณใกล้เคียง เช่น เขื่อนลา
นางรอง อ่างเก็บน้าคลองมะนาว มีพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลายี่สก ปลานิล ปลาใน ปลา กระทิง เป็น
ต้น
5.3 การอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร
มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง ดังนี้
1. โรงสีข้าว
16 แห่ง
2. โรงงานน้าแข็ง/ห้องเย็น
1 / 1 แห่ง
3. โรงเลื่อย
1
แห่ง
4. ลานมัน
3
แห่ง
5.4 การพาณิชย์และบริการ
การพาณิชย์ ในพื้นที่มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง นักธุรกิจต่างถิ่นเข้ามาลงทุน
ค่อนข้างมากเนืองจากสภาพพื้นที่เป็นทางผ่านการคมนาคมสะดวกและยังมีพื้นที่ติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่งแต่ยังมีปัญหาติดขัด เนื่องมาจากที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายจาเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2. ตู้เอทีเอ็ม ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย
3. สถานีบริการน้ามัน 6 แห่ง
4. ตลาดสด 1 แห่ง
5.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตติดต่อกับเทศบาลตาบลโนนดินแดงที่สาคัญได้แก่ อ่างเก็บน้าคลอง
มะนาว อนุสาวรีย์เราสู้ ปราสาทหนองหงส์ โดยเฉพาะเขื่อนลานางรอง ในวันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวมา
พักผ่อนหย่อนใจเป็นจานวนมาก
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6 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
6.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ด้านแหล่งน้าทางการเกษตรในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงยังมีไม่เพียงพอต่อการทาเกษตร
ตลอดทั้งปี ประชาชนได้อาศัยแหล่งน้าจากเขื่อนลานางรอง และน้าจากคลองมะนาว ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่ใช้
ร่วมกันทั้งอาเภอโนนดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียงทาให้ปริมาณน้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
6.2 ข้อมูลแหล่งน้ากิน น้าใช้
ด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลมีน้าที่เพียงพอสาหรับอุปโภค บริโภค
ตลอดปี โดยมีแหล่งน้าจากประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค
7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 ศาสนา
การศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง นับถือศาสนาพุทธ วัด 5 แห่ง
คริสตจักร 1 แห่ง ดังนี้
วัด
- วัดโนนดินแดงใต้, วัดป่าโนนดินแดง, วัดโนนดินแดงเหนือ, วัดหนองสะแกกวน, วัดส้มป่อย
คริสตจักร
- คริสตจักรโนนดินแดง
7.2 ประเพณี วัฒนธรรมและงานประจาปี
ด้านวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอื่น ๆ ร่วมกัน เป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น ทาบุญวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ บุญบั้งไฟ
การแห่เทียนพรรษา ลอยกระทง
8 ด้านกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
๑) สวนสาธารณะ
๒) ห้องสมุดประชาชน
๓) ลานกีฬา
๔) สนามกีฬา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓
๑
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

9 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน
๒) รถยนต์บรรทุกน้า 3 คัน
3) รถกู้ภัย 1 คัน
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ๑ เครื่อง
5) เครื่องสูบน้า 1 เครื่อง
6) รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ 1 คัน
7) รถกระเช้า 1 คัน
8) รถตรวจการณ์ 1 คัน
9) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 7 คน (รวมทั้งหมด)
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10 การบริหาร
10.๑ โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานของเทศบาล
ด้านการเมือง ประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล)
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑๐ คน
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล จานวน 9๓ คน)
พนักงานเทศบาล
จานวน
25
ครูเทศบาล
จานวน
13
ลูกจ้างประจา
จานวน
4
พนักงานจ้างภารกิจ
จานวน
19
พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน
31
10.๒ การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ประกอบด้วย
- สานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐาน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุน ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอัน
จะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่
จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจา
ภูมิภาค เป็นต้นทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่ออานวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐาน และสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติ ให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็น
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จุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้า ในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า โดย
การกาหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษา ความ
สงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ การติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง จากถนนสู่รางเป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
แข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงใน
อนาคต
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจากัดของพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
และการส่งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้ง เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
ตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategies Position)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
ประเด็นกำรพัฒนำ (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561-2565)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง”
1 วัตถุประสงค์รวม
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้าและการบริหาร
จัดการน้า
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3 ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐาน
โลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
3. ร้อยละของมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
(ร้อยละ 80)
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
7. จานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี ” Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดการจั ดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้ บริการน้าเพื่ อรองรับ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมการน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน
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20. ส่ งเสริมการลงทุน และปั จจัย เอื้อให้ เกิดการลงทุน เพื่อพัฒ นาศักยภาพอุ ตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บน
พื้นฐานความพอเพียง"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50)
2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 90)
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90)
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50)
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง
การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็ก
และเยาวชนในทุกระดับ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้
สมดุล สุ ขภาพแข็งแรง สิ่ งแวดล้ อมสมบูรณ์ สั งคมอบอุ่น หลุ ดพ้ นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)
11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
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ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3 : ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม “ทรั พ ยากร ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้าและการบริหาร
จัดการน้า
2. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. จานวนแหล่งน้าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสาหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง)
2. จานวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง)
3. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องน้าและการบริหารจัดการน้า
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย์
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของผู้เสพ/ผู้ ติ ดยาเสพติดได้รับการบาบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
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1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการ
เพิ่ มจานวนบุ คลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน
2. ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังจาการบาบัดฟื้นฟู
4. เสริ มสร้ างความมั่ น คงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด
5. ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาเยาวชนทั้ งในสถานศึ ก ษาและเยาวชนนอกสถานศึ ก ษาที่ อ าจเข้ าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ
และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้ เป็นหมู่บ้าน
มั่นคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สร้างจิตสานึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและใน
ชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
13. รณรงค์ ก ารเฝ้ า ระวั งและป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ท างถนนและสาธารณภั ย โดยการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
1.4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision )
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
1.4.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมี
สุขภาวะที่ดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
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8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ (Strategy)
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิ การ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
4. ส่งเสริมและบูรณการด้านการศึกษาแบบองค์รวม
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์
อย่างยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ านการป้ อ งกั น ปราบปราม ฟื้ น ฟู และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หา
อาชญากรรม
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
15. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
2. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
4. ระดับความสาเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข
7. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
8. ระดับ ความส าเร็จ ของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
จปฐ.
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ
10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
11. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน
จังหวัด
12. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
13. ระดับความสาเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจานวนลดลง
15. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เวศ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
16. ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
17. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
เป้าประสงค์ (Goals)
3. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
4. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
6. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก
กลยุทธ์ (Strategy)
1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
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7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุล
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
5. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
7. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว
8. ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
10. ร้อยละของมูลค่าการค้าขายชายแดนที่เพิ่มขึ้น
11. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
12. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้านการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
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9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10. สิ่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิตและจาหน่าย
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการทาเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตร
ปลอดภัย
2. จานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
3. จานวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบการ
4. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ
5. ร้อยละของจานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพิ่มขึ้น
11. จานวนตลาดกลางสินค้าชุมชน
12. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
เป้าประสงค์ (Goals)
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกาหนด
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
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8. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISION) การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
วิสัยทัศน์
“โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. คนโนนดินแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข
2. พัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สินค้า บริการ ในระดับภูมิภาค
3. พัฒนาผลผลิตการเกษตร สินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ มั่นคง
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. บริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
4. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
5. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
6. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
8. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
9. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและเป็น
กรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และ
แรงงานแบบองค์รวม
แนวทางที่ 2 สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กและเยาวชน และประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว
แนวทางที่ 4 สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้
แนวทางที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อบริการและรองรับการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5 สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
แนวทางที่ 2 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบน้าและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
แนวทางที่ 3 จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และ
โครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง
แนวทางที่ 7 การบริหารจัดการขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ : คนโนนดินแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์ : 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1 การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ

1.2 สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนา ศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และ
ประชาชน
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
1.4 สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

1.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
4. จานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
ได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความเข้าใจในสังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
6. ร้อยละของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
7. กิจการโรงฆ่าสัตว์และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
มีมาตรฐาน

1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน
1.7 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
พันธกิจ : พัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สินค้า บริการ ในระดับภูมิภาค
เป้าประสงค์ : 1. บริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อบริการและ
รองรับการท่องเที่ยว
2.5 สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
2. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
3. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
4. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
พันธกิจ : พัฒนาผลผลิตการเกษตร สินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ มั่นคง
เป้าประสงค์ : สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และ
อินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
3.2 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.3 พัฒนาระบบน้าและแหล่งน้าเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา
และแปรรูปสินค้า
2. ร้อยละของจานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน
3. จานวนแหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค
และบริโภค ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
พันธกิจ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ : 1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น
4.3 จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/
หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อ
รองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและเป็นธรรม
4.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์
บ้านเมือง
4.7 การบริหารจัดการขยะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของประชาชนที่มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ถนนได้รับการ
ปรับปรุง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการวางผังเมืองที่ดีมีมาตรฐาน
5. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงเพิ่มขึ้น
6. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของบ้านเมืองที่ดี
ขึ้น
7. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
พันธกิจ : การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทาง
การศึกษา
5.3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการ
5.4 ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการกาหนด
3. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
ในการประเมินสถานการณ์ของเทศบาลโนนดินแดง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหาร
สามารถกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการพัฒนาเทศบาล โดยนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
มาพิจารณาเพื่อกาหนดแผนพัฒนาเทศบาลได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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เทศบาลตาบลโนนดิน แดง ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ ผ่านการจัดทาแผน
ชุมชน โดยให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและได้เป็นข้อมูลเพื่อให้มองเห็นถึงปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งนั่นคือปัญหา
ความต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง
จากการจัดทาแผนชุมชนที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา และได้นาข้อมูล
ต่ า งๆ เข้ า มาร่ ว มวิ เคราะห์ ผ่ า นการจั ด ท าประชาคมเมื อ ง สามารถจ าแนกข้ อ มู ล ตามการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในภาพรวมของเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านสังคม เทศบาลตาบลโนนดินแดง แบ่งออกเป็น 12 ชุมชน ซึ่งในหลายชุมชนมีผู้นาที่
เข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกัน ประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี มีความสามัคคีและปกครองกันแบบพี่
น้อง จึงทาให้สังคมภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง มีความเหนียวแน่นเข้มแข็ง ซึ่งถื อว่าเป็นจุดแข็งของ
สังคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งด้านนี้จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ด้ า นการเมื อ ง ในยุ คปั จจุ บั น ประชาชนส่ ว นใหญ่ ส ามารถเข้ าถึ งสื่ อ สารมวลชนได้ ห ลาย
ช่องทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้เกิดจุดแข็งกับประชาชนด้านการเมือง โดยประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
โนนดินแดง มีทัศนคติที่ดี โดยค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องของการเมืองในปัจจุบัน
ด้านเศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจอยู่มากพอสมควร
ทั้งของการค้าขาย เป็ น เมืองที่ มีเส้ น ทางเศรษฐกิจตัดผ่ านส าหรับผู้ ป ระกอบอาชีพค้าขาย มีกลุ่ ม อาชีพ ที่
เข้มแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเศรษฐกิจ
ภายในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงค่อนข้างดี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและมีสถานที่สาคัญคือแปลง
นาประณีต ที่เน้นทาการเกษตรแบบพอเพียง และมีการรั บซื้อผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นด้วย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันถือว่าจุดแข็งของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มค่อนข้างดี โดยภายในท้องถิ่นเองเริ่มมีการ
คัดแยกขยะภายในครัวเรือน นอกจากนั้นยังสามารถทาปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยจุดแข็งหลักของเทศบาลตาบลโนนดินแดงคือการที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้มีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่านตลอดปี
จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านสังคม ในพื้น ที่บ างชุมชนมีกฎระเบียบภายในชุมชนของตนเอง แต่ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนในการเคารพกฎระเบียบชุมชนเท่าที่ควร ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดและการพนัน
อยู่บ้าง ซึ่งคนส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นเป็นบุคคลจากภายนอกมาอาศัยอยู่ บางพื้นที่มีความแออัด แต่
ในบางชุมชนก็มีพื้นที่กว้างขวางยากต่อการประสานงานในชุมชน นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของสังคม
คือการควบคุมร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต จุดอ่อนอีกสิ่งหนึ่งคือประชาชนเองไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น
ด้านการเมือง จุ ดอ่อนในด้านการเมืองภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดงคือการแบ่งฝ่ าย
การเมือง ซึ่งมีประมาณ 2-3 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น ซึ่งอาจจะทาให้เกิด
ความแตกแยก แต่ทั้งนี้ประชาชนยังอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เพียงแต่มีทัศนคติทางด้านการเมืองไม่ตรงกัน
เท่านั้น
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ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรืออาจจะค่อนข้าง
น้ อย แต่จุดอ่อนส าคัญ คือภาระหนี้ สิ น ของประชาชน รวมถึงบางชุมชนที่ขาดการเคลื่อนไหวของกองทุ น
หมู่บ้าน สิ่งสาคัญคือสังคมเกษตรกรรม รายได้จากผลผลิตจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ซึ่ งบางครั้งมีราคาตกต่าส่ง
ผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีสูงขึ้น โดยปัญหาหลักคือที่ดินทากินมีอยู่
จากัด เนื่องจากอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงในบางชุมชนจะมี
ความแออัด ซึ่งส่งผลให้ เกิดปัญหาการกาจัดขยะ ซึ่งทาให้เกณฑ์สิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่า และ
ผลกระทบจากการที่มีชุมชนหนาแน่น ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือ ระบบระบายน้าและบาบัดน้าเสียและ
การกาจัดขยะในชุมชน รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านนี้จึงยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunities)
ด้านสังคม ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาในด้านสังคม โดยมี
ศูนย์รวมจิตใจที่สาคัญ คือมีวัดภายในเขตเทศบาลถึง 3 แห่ง รวมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโนนดินแดงถือเป็น
สิ่ งยึ ดเหนี่ ย วจิ ตใจคื อศาลเจ้ าพ่ อหนองหงส์ เป็ น โอกาสที่ จะใช้ ช่อ งทางในการพั ฒ นาโดยอาศัย ความเชื่ อ
ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาได้
ด้ า นการเมือ ง ในการพั ฒ นาการเมื องของเทศบาลตาบลโนนดิน แดง ถือ ว่าสามารถใช้
ช่วงเวลาที่ไม่มีความขัดแย้งหรือเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง โดยเป็นการทาความเข้าใจกับประชาชนได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีการปฏิรูปประเทศ ประชาชนลดความใส่ใจและแบ่งแยกการเมือง แล้วหันมา
พัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน
ด้านเศรษฐกิจ โอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีของเทศบาลตาบลโนนดินแดง คือการ
ที่เป็นเมืองผ่านไปสู่ภาคตะวันออก ด้วยทางหลวงหมายเลข 348 ที่เชื่อมโยงจากภาคอีสานตอนใต้ ไปสู่
เส้ น ทางเศรษฐกิจซึ่งใช้สั ญ จรไปยั งชายแดนประเทศกัมพูช าด้วย นอกจากนั้นอาเภอโนนดินแดง ยังเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในเขตเทศบาลตาบล
โนนดินแดง โดยมีเขื่อนลานางรอง ปราสาทหนองหงส์ จุดชมวิวผาแดง ระเริงร้อยรู และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
สถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทาให้เศรษฐกิจภายในเทศบาลดีขึ้นด้วย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยอาศัยความร่วมมือในชุมชน ซึ่งยังมีความรัก
ใคร่ สมัครสมานสามัคคีกันอยู่ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต จึงสามารถรณรงค์ทาความ
เข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชน โดยให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและความเชื่อ
ของประชาชน มาผูกรวมและบูรณาการร่วมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อชุมชนและท้องถิ่นได้
อุปสรรค (Threats)
ด้านสังคม อุปสรรคสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคือการมีจิตสาธารณะที่อาจจะยัง
มีไม่เต็มที่เพียงพอ ปัญหายาเสพติดและร้านเกมส์ที่บางครั้งอาจมีการลักลอบทาผิดระเบียบที่กาหนด รวมถึง
ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และในบางชุมชนมีประชากรแฝงอยู่
เป็นจานวนมาก ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของเยาวชนที่ไม่สนใจ
ที่จะศึกษาต่อและปัญหาท้องในวัยเรียน
ด้านการเมือง การที่ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะไม่
มีความรุนแรงใดๆ แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อการร่วมมือกันทางานในชุมชน เกิดความไม่เข้าใจซึ่ง กันและกัน ซึ่ง
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จาเป็ นจะต้องเร่งทาความเข้าใจและปรับทัศนคติให้กับประชาชน ให้ส ามารถแยกแยะระหว่างการทางาน
ร่วมกับชุมชนและการแบ่งแยกฝ่ายการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ อุปสรรคในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชน ซึ่งประชาชนขาดเงินทุ นหมุนเวียนและใช้ในการลงทุน รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เกิดความเคลื่อนไหวของบางชุมชน ซึ่งในการประกอบอาชีพหลักของประชาชนนั่น
ก็คือการทาการเกษตร ในบางครั้งจาเป็นจะต้องอาศัยสภาพอากาศ รวมทั้งการจาหน่ายผลผลิตที่จาเป็น
จะต้องอิงราคาตลาด ซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่ตกต่า ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งคือที่ดินทากินของประชาชนที่
มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นปัญหาต่อการทาการเกษตรเป็นอย่างมาก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้อ งถิ่น เป็ น เรื่ องที่จ ะต้ องได้รั บ ความร่ว มมื อจากทุ กภาคส่ ว น สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด คือจิต ส านึก ของประชาชน
อุป สรรคอย่างหนึ่ งคือการให้ ความร่ว มมือของประชาชนยังไม่เพียงพอ เพราะหากจะต้องพัฒ นาและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน จึงจะสามารถประสบผลสาเร็จในการแก้ไขปัญหา และสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับท้องถิ่นได้
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ด้าน
บริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

3

การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

แผนงาน

บริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง

สานักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ที่
4

5

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ด้าน

แผนงาน

บริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน้า ๓๒

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงาน สาธารณสุข
1.4 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.5 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
1.6 แผนงาน งบกลาง
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
5
47
9
-

845,000
-

5
51
12
1

806,000
30,000

7
68
9
-

1

100,000

2

380,000

3

14,190,000

3

65

22,845,716

74

165,000
7,545,716

845,000
-

7
62
9
-

10

710,000

13,995,600

3

23,445,453

97

145,000
8,088,853

595,000
-

7
58
9
-

2

150,000

14,150,000

3

29,602,900

83

83,000
13,814,900

595,000
-

31
286
48
1

2

110,000

17

1,450,000

14,150,000

3

14,150,000

15

70,635,600

28,777,900

79

29,056,500

398

133,728,469

83,000
13,799,900

83,000
14,118,500

559,000
57,367,869
3,686,000
30,000

33

ยุทธศาสตร์

2) การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
2.1 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

3) การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมครบวงจร
รวม
4) การเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย
4.1 แผนงาน บริหารงาน
ทัว่ ไป
4.2 แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
4.3 แผนงาน การศึกษา
4.4 แผนงาน สาธารณสุข
4.5 แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
4.6 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5

270,000

5

450,000

6

580,000

6

580,000

6

580,000

28

2,460,000

5

270,000

5

450,000

6

580,000

6

580,000

6

580,000

28

2,460,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

150,000

1

24,000

2

60,000

4

1,260,000

1

10,000

9

1,504,000

5

290,000

4

190,000

5

170,000

6

5,320,000

5

170,000

25

6,140,000

3

3,010,000

2

220,000

9 12,944,200

6

455,000

1

150,000

21 16,779,200

2
60,000
24 18,452,500

3
45,000
20 32,803,000

3
40,000
31 32,183,000

3
45,000
13 18,239,000

3
45,000
21 30,483,300

14
109

132,160,800

235,000

1

127,500

1

30,000

4

60,000

4

2,035,000

3

35,000

13

2,287,500

44

35,800,500

34

18,976,500

43

46,082,200

36

27,354,000

34

30,893,300

191

159,106,500

34

ยุทธศาสตร์

5) การพัฒนาขีดสมถรรนะ
องค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5.2 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5

545,000

6

1,185,000

5

1,408,000

2

458,000

3

458,000

21

4,054,000

-

-

-

-

6

890,000

6

890,000

6

890,000

18

2,670,000

5

545,000

6

1,185,000

11

2,298,000

8

1,348,000

9

1,348,000

39

6,724,000

119

59,461,216

119

44,056,953

157

78,563,100

133

58,059,900

128

61,877,800

656

302,018,969
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000
50,000
- ประชาชนที่ ทาให้ประชาชน สานักปลัด
1 โครงการวันเฉลิมพระฃน เพือ่ เทิดพระเกียรติ
เด็ก เยาวชนและ
เข้าร่วมโครง ได้ร่วมถวาย เทศบาล
มพรรษา 12 สิงหาคม
คุณของพระบาทสมเด็จ ประชาชนทัว่ ไป
การ
ความจงรักภักดี
พระบรมราชินีนาถ
2 โครงการวันเฉลิมพระชน เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ
มพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ ของสมเด็จพระเจ้า
หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิทร อยูห่ ัว
เทพยวรางกูร28กรกฎาคม

เด็ก,เยาวชน,และ
ประชาชนทัว่ ไป

50,000

50,000

-

-

-

ประชาชนที่ ทาให้ประชาชน
เข้าร่วม

ได้ร่วมถวาย

โครงการ

ความจงรัก

"

ภักดี
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ที่

1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
โครงการ
วัตถุประสงค์

3 โครงการวันคล้ายวัน
เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ
สวรรคตพระบาทสามเด็จ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล พระเจ้าอยู่หัว
อดุลเดช 13 ตุลาคม
4 โครงการวันปิยมหาราช

เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ
ของพระปิยมหาราช

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30,000
20,000
- ประชาชนที่ ทาให้ประชาชน สานักปลัด
เด็ก,เยาวชน,และ
เข้าร่วม
ได้ร่วมถวาย เทศบาล
ประชาชนทัว่ ไป
โครงการ

ความจงรัก
ภักดี

เด็ก,เยาวชน,และ
ประชาชนทัว่ ไป

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000 ประชาชนที่ ทาให้ประชาชน
เข้าร่วม

ได้ร่วมถวาย

โครงการ

ความจงรัก

"

ภักดี

5 โครงการรวมนาใจให้กิ่ง
กาชาดอาเภอโนนดินแดง

เพือ่ ช่วยเหลือ
กิ่งกาชาดอาเภอ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส โนนดินแดง
ผู้พิการ ผู้ประสบความ
เดือดร้อนในเขตอาเภอ
โนนดินแดง

30,000

-

-

-

-

ประชาชนได้ ประชาชนมี

"

รับความช่วย คุณภาพชีวิตที่
เหลือเพิ่มขึน ดีขึน
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ที่

1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
6 โครงการวันคล้ายวัน
เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ เด็ก เยาวชนและประ
พระราชสมภพ ร.9
พระบาทสมเด็จพระเจ้า ชาชนทัว่ ไป
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อยู่หัวรัชการที่ 9
7 โครงการวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม

เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ เด็ก เยาวชนและประ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชาชนทัว่ ไป
ราชินีนาถในรัชการที่ 9

-

-

10,000

10,000

จงรักภักดี

10,000 จานวนประชา ประชาชนได้
โครงการ

-

9 โครงการวันเฉลิมพระชน
มพรรษา ร.10
28 กรกฎาคม

-

เด็ก เยาวชนและประ
ชาชนทัว่ ไป

โครงการ

"

ชนที่เข้าร่วม ร่วมถวายความ

8 โครงการจัดหารายได้เพือ่ เพือ่ ช่วยเหลือสังคมและ เหล่ากาชาดจังหวัด
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมสาธารณกุศล บุรีรัมย์
ต่างๆตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000 10,000 จานวนประชา ประชาชนได้ สานักปลัด
ชนที่เข้าร่วม ร่วมถวายความ เทศบาล

20,000

20,000

20,000

จงรักภักดี

20,000 ประชาชนได้ ประชาชนมีคุณ

"

รับความช่วย ภาพชีวิตที่ดีขึน
เหลือ

-

20,000

20,000

20,000 จานวนประชา ประชาชนได้

"

ชนที่เข้าร่วม ร่วมถวายความ
โครงการ

จงรักภักดี
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ที่

1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
โครงการ
วัตถุประสงค์

10 โครงการวันเฉลิมพระชน เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ
มพรรษาสมเด็จพระราชินี
3 มิถุนายน
11 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9
13 ตุลาคม

เพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เด็ก เยาวชนและประ
ชาชนทัว่ ไป

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000 10,000 จานวนประชา ประชาชนได้ สานักปลัด
ชนที่เข้าร่วม ร่วมถวายความ เทศบาล
โครงการ

เด็ก เยาวชนและประ
ชาชนทัว่ ไป

-

-

10,000

10,000

10,000 จานวนประชา ประชาชนได้

"

ชนที่เข้าร่วม ร่วมถวายความ
โครงการ

รวม 11 โครงการ

จงรักภักดี

165,000

145,000

83,000

83,000

จงรักภักดี

83,000
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่ ส่งเสริมการออก
เทศบาลตาบลโนนดินแดง กาลังกาย

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประขาขน เกิดความรัก กองการศึกษา
1 ครัง
มีสุขภาพ

และความ

แข็งแรง

สามัคคีใน
ชุมชน
ประชาชนมี
สุขภาพ

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาหรับเด็ก เยาวชน
พนักงาน ข้าราชการและ
ประชาชนทัว่ ไป

เพือ่ จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็ก
เยาวชน พนักงาน
ข้าราชการและ
ประชาชนทัว่ ไป

4 ครัง

3 โครงการแข่งขันกีฬา
โนนดินแดงคัพต้านยา
เสพติด

เพือ่ ส่งเสริมการออก
กาลังกาย

1 ครัง

50,000

120,000

370,000

100,000

370,000 370,000

-

-

370,000 ประชาชน

เกิดความ

มีสุขภาพ

รักความ

แข็งแรง

สามัคคี

ประชาชน

เกิดความ

มีสุขภาพ

รักความ

แข็งแรง

สามัคคี

-

"

"
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้เด็กได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
ต่างๆตามศักยภาพ
ของตนเอง

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กที่เข้า
เด็กได้รับการ กองการศึกษา
1 ครัง
ร่วมกิจ

พัฒนาความ

กรรมได้รับ

สามารถต่างๆ

การพัฒนา

ตามศักยภาพ
ของตนเอง

5 โครงการอาหารกลางวัน

เพือ่ ให้เด็กมีโภชนาการ ศพด.
ทีด่ ีและครบถ้วน
รร.เทศบาลฯ

2,277,900

2,405,900

2,796,300

2,959,000 3,116,000

เด็กมี

เด็กมีนา

โภชนาการ

หนักและ

ที่ผ่าน

ส่วนสูงผ่าน

เกณฑ์

เกณฑ์

"

มาตรฐาน

6 สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เพือ่ ให้เด็กมีโภชนาการ รร.อนุบาลโนนดินแดง
ทีด่ ีและครบถ้วน
รร.บ้านน้อยสะแกกวน

2,872,000

2,624,000

3,068,000

3,108,000 3,208,000

เด็กมี

เด็กมีนา

โภชนาการ

หนักและ

ที่ผ่าน

ส่วนสูงผ่าน

เกณฑ์

เกณฑ์

"

มาตรฐาน
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

7 โครงการจัดหารายได้เพือ่
จัดกิจรรมสาธารณกุศล
ต่างๆตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ช่วยเหลือสังคม
และกิจกรรมสาธารณ
กุศลต่างๆของจังหวัด
บุรีรัมย์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000
20,000
- ประชาชนได้ ประชาชนมีคุณ กองการศึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัด
รับความช่วย ภาพชีวิตที่ดีขึน
บุรีรัมย์

8 โครงการจัดซืออาหารเสริม เพือ่ ให้เด็กมีโภชนาการ 4 แห่ง
(นม)
ทีด่ ี

เหลือเพิ่มขึน

-

-

2,374,500

2,451,100 2,527,700

เด็กมี

เด็กมีนา

โภชนาการ

หนักและ

ที่ผ่าน

ส่วนสูงผ่าน

เกณฑ์

เกณฑ์

"

มาตรฐาน

9 โครงการจ้างครูต่างชาติ

เพือ่ จัดจ้างครูผู้สอนชาว 1 อัตรา
ต่างชาติ

-

-

350,000

350,000

350,000

ผลสัมฤทธื

ผลสัมฤทธิ์ทาง

"

ทางวิชาการ วิชาการภาษา
อังกฤษที่เพิ่มขึน
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

10 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสี

วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมการออก
กาลังกายและสร้าง
ความสามัคคีให้กับ
เด็กนักเรียน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000
5,930
10,000 10,000 10,000 สุขภาพ
ทาให้มีสุข
1 ครัง
ศพด.
แข็งแรง

ภาพร่างกาย

และรู้รัก

แข็งแรงและ

สามัคคี

สร้างความ
สามัคคี

11 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครอง

เพือ่ ให้ครูทราบข้อมูลพืน ผู้ปกครอง
ฐานของเด็กเพือ่ นามาแก้

-

-

5,000

5,000

5,000 ข้อมูลพืนฐาน แก้ไขและพัฒนา

ในการพัฒนา เด็กได้ตรงกับปัญ
เด็ก

ไข พัฒนาและส่งเสริมเด็ก

12 ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)

เพือ่ จัดหาสื่อการเรียน
การสอน

1 ปีการศึกษา

13 ค่าหนังสือเรียน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ 1 ปีการศึกษา
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน

"

-

-

113,900 119,000

หาที่เกิดขึน

119,000 ความเท่าเทียม เด็กได้รับโอกาส

"

ทางการศึกษา ทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน
-

-

13,400

14,000

14,000 ความเท่าเทียม เด็กได้รับโอกาส

"

ทางการศึกษา ทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 ครัง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
20,000 20,000 20,000 ประสบการณ์ เด็กได้รับความรู้
ศพด.
ที่เพิ่มขึน

ที่หลากหลาย
จากประสบ
การตรง

15 โครงการประชุมใหญ่
ผู้ปกครอง

เพือ่ ให้เด็กและผู้ปก
ครองได้รับความรู้และ
แนวทางการศึกษาต่อ

1 ครัง

10,000

-

-

-

-

ความเข้าใจ

เด็กและผู้

ในการ

ปกครองได้

ศึกษาต่อ

รับความรู้

"

และแนวทาง
การศึกษาต่อ

16 โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง

เพือ่ สร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง

1 ครัง

50,000

-

10,000

10,000

10,000 ความเข้าใจ

เกิดการมีส่วน

ที่ดีระหว่าง

ร่วมในการ

ครูกับผู้

พัฒนาเด็ก

"

ปกครอง

44

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

17 ค่าอุปกรณ์การเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ 1 ปีการศึกษา
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13,400 14,000 14,000 ความเท่าเทียม เด็กได้รับโอกาส
ศพด.
ทางการศึกษา ทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน

18 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ 1 ปีการศึกษา
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน

-

-

20,100

21,000

21,000 ความเท่าเทียม เด็กได้รับโอกาส

"

ทางการศึกษา ทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน

19 โครงการประเมินภายใน เพือ่ ประเมินการปฏิบัติ 1 ครัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งานในศูนย์พัฒนาเด็ก
ตาบลโนนดินแดง
เล็ก

-

-

5,000

5,000

5,000 การปฏิบัติงาน การบริหารจัด

"

ในศูนย์พัฒนา การศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีประ เด็กเล็กเป็นไป
สิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิ
ภาพ

20 โครงการจัดซือเครื่องเล่น เพือ่ จัดซือเครื่องเล่นเสริม 1 ครัง
เสริมพัฒนาการ เครื่องเล่น พัฒนาการ เครื่องเล่น
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง

-

-

300,000

-

-

เครื่องเล่น

มีเครื่องเล่น

"

เสริมพัฒนาการ
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

21 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญ

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดกิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
6,000
10,000 10,000 10,000 พัฒนาการของ เด็กเข้าร่วมกิจ
ตลอดปี
ศพด.
เด็กที่เพิ่มขึน กรรมต่างๆในวัน
สาคัญเพื่อเสริม
พัฒนการ

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่ จัดหาปัจจัยสนับ การจัดการศึกษาท้องถิ่น
การจัดการศึกษาท้องถิ่น สนุนการจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

207,800

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่ จัดหาปัจจัยสนับ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น สนุนการจัดการศึกษา
(ปัจจัยพืนฐานสาหรับเด็ก
ยากจน)

45,000

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

207,800

240,800

240,800

240,800 คุณภาพของ นักเรียนได้รับ

การจัดการ

โอกาสการศึกษา

ศึกษา

ที่มีคุณภาพและ

รร.เทศบาลฯ

เท่าเทียมกัน

70,000

86,000

90,000

90,000 คุณภาพของ นักเรียนได้รับ
การจัดการ

โอกาสการศึกษา

ศึกษา

ที่มีคุณภาพและ

"

เท่าเทียมกัน
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

24 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้โอกาสนักเรียน
ได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพโดยเท่าเทียม

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
136,740 180,180
- ความเท่าเทียม นักเรียนได้รับ
1 ปีการศึกษา
รร.เทศบาลฯ
ในด้านการ

โอกาสการศึกษา

ศึกษา

ที่มีคุณภาพและ
เท่าเทียมกัน

25 ค่าหนังสือเรียน

"

"

187,876

254,233

-

-

-

"

"

"

26 ค่าอุปกรณ์การเรียน

"

"

126,260

166,320

-

-

-

"

"

"

27 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

"

"

187,570

247,170

-

-

-

"

"

"

217,000

300,000

28 โครงการจัดซือวัสดุสนับ
สนุนการจัดการเรียน
การสอน

เพือ่ ให้นักเรียนมีวัสดุ จัดซือวัสดุ อุปกรณ์
ใช้ในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

300,000 300,000

300,000 อานวยความ นักเรียนและครู

"

สะดวกในการ มีวัสดุ อุปกรณ์
จัดการเรียน เครื่องใช้สานัก
การสอน

งานในการ
เรียนการสอน
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

29 โครงการปรับปรุงแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
- ประสิทธิภาพ มีแผนที่สอด
รร.เทศบาลฯ
เพือ่ ทบทวนปรับปรุง ยุทธศาสตร์การศึกษา
ของแผน
คล้องกับปัญหา
ยุทธศาสตร์การจัดการ 1 เล่ม
ความต้องการ
ศึกษา/แผนพัฒนา/
แผนพัฒนา 1 เล่ม
และนโยบายของ
แผนงบประมาณ/
แผนงบประมาณ1 เล่ม
เทศบาล
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการประจา
ปี 1 เล่ม

30 โครงการนิเทศการจัดการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
เรียนรู้
การจัดการเรียนการ
สอน

จัดกิจกรรมการนิเทศ
ทุกชันเรียน ภาคเรียน
ละ 2 ครัง

10,000

-

-

-

-

คุณภาพของ ครูสามารถจัด
การศึกษา

"

การเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

31 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพือ่ พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
โรงเรียนทังภายในและ
ภายนอกให้เข็มแข็ง

ดาเนินการพัฒนาระบบ
งานประกันคุณภาพ/
ครูทกุ คนได้รับการนิเทศ

30,000

-

20,000

20,000

-

ระบบงานที่

รร.มีระบบงาน

"

ได้มาตรฐาน ประกันคุณภาพ
ทังภายในและ

ภายนอก

48

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

32 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพือ่ ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
15,000
15,000 15,000 15,000 ฐานข้อมูล ได้รู้จักนักเรียน รร.เทศบาลฯ
1 ครัง
ในการพัฒนา เป้นรายบุคคล
เพื่อเป็นฐานข้อ
มูลในการพัฒนา

33 โครงการส่งเสริมความเป็น เพือ่ พัฒนานักเรียนให้ จัดกิจกรรมพัฒนาการ
เลิศทางวิชาการ
คิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหา เรียนการสอนทางวิชา
ได้และมุ่งสู่ความเป็น การทัง 8 กลุ่มสาระ
เลิศทางวิชาการ

40,000

34 โครงการอ่านออกเขียนได้ เพือ่ เพิม่ ทักษะการอ่าน
การเขียนแก่นักเรียน

20,000

จัดกิจรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านคล่องเขียนได้

30,000

40,000

40,000

40,000 ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับ

"

ด้านวิชาการ การส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
-

20,000

20,000

20,000 พัฒนาการ

นักเรียนได้รับ

"

ด้านการอ่าน การพัฒนาด้าน
และการเขียน การอ่านและ

กับนักเรียนชันประถมศึกษา

การเขียน

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

เพือ่ เพิม่ ทักษะกระบวน ภาคเรียนละ 2
การทางคณิตศาสตร์
กิจกรรม
และวิทยาศาสตร์

40,000

20,000

-

-

-

ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับ

"

ด้านวิชาการ การส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ

49

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับ
36 โครงการส่งเสริมความเป็น เพือ่ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ จัดแสดงความสามารถ 40,000
รร.เทศบาลฯ
ด้านศิลปะ การส่งเสริมสู่
ด้านศิลปะ ดนตรีและ
เลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี เพือ่ ความเป็นเลิศแก่
ดนตรีและกีฬา ความเป็นเลิศ
และกีฬา
นักเรียน
กีฬาของนักเรียน
เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียน
รู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริเวณ
สถานศึกษา

จัดทาแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ทมี่ ีอยู่แล้วภายใน
สถานศึกษา

30,000

38 โครงการเปิดบ้านทางการ เพือ่ สรุปผลการดาเนิน
ศึกษา
งานทีผ่ ่านมาของ
โรงเรียน

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้บริหารและ
บุคคลทีส่ นใจ

30,000

รับนักเรียนอนุบาล
จนถึงระดับประถม
ศึกษา

10,000

37 โครงการเรียนรู้วิถีตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

39 โครงการเปิดรับนักเรียนใหม่ เพือ่ วางแผนการรับ
นักเรียนใหม่

30,000

-

-

-

เกิดแหล่งเรียน นักเรียนสามารถ

"

รู้ในสถานศึกษา นากลับไปใช้ใน

ชีวิตประจาวันได้

40,000

50,000

50,000

50,000 ผลการดาเนิน โรงเรียนได้นา
งานของ

เสนอผลงานใน

โรงเรียน

ปีการศึกษาที่

"

ผ่านมา
5,000

10,000

10,000

10,000 จานวนเด็ก

มีนักเรียนเข้า

"

นักเรียนครบ ใหม่ครบตาม
ตามเป้าหมาย เกณฑ์

50

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

40 โครงการสานสัมพันธ์บ้าน เพือ่ สร้างความเข้าใจ
โรงเรียนภาคเรียนที่ 1
อันดีระหว่างครู
ผู้ปกครอง และคณะ
ผู้บริหาร
41 โครงการสานสัมพัน์บ้าน
โรงเรียนภาคเรียนที่ 2

เพือ่ สร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างครู
ผู้ปกครอง และคณะ
ผู้บริหาร

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15,000
- ความเข้าใจ ครู ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียน
รร.เทศบาลฯ
ที่ดีระหว่างครู และผู้บริหารมี
และผู้ปกครอง ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา

ผู้ปกครองนักเรียน

20,000

-

-

-

ความเข้าใจ

ครู ผู้ปกครอง

"

ที่ดีระหว่างครู และผู้บริหารมี
และผู้ปกครอง ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา

42 โครงการวัดผลประเมินผล
จัดการศึกษาระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาภาคเรียน
ที่ 1

เพือ่ วัดประเมินคุณภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
การจัดการศึกษาสร้าง สนับสนุนการจัดทาข้อ
เครื่องมือวัดผลประเมิน สอบและผลการประ
ผลทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน เมินสาหรับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา

15,000

43 โครงการวัดผลประเมินผล
จัดการศึกษาระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาภาคเรียน
ที่ 2

เพือ่ วัดประเมินคุณภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การจัดการศึกษาสร้าง การจัดทาข้อสอบและผล
เครื่องมือวัดผลประเมิน การประเมินสาหรับปฐมวัย

20,000

ผลทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน

-

และประถมศึกษา

-

-

-

-

เครื่องมือทาง มีเครื่องมือวัด

"

การศึกษาที่ได้ และประเมินผล
มาตรฐาน

คุณภาพการจัด
การศึกษา

-

-

-

-

เครื่องมือทาง มีเครื่องมือวัด

"

การศึกษาที่ได้ และประเมินผล
มาตรฐาน

คุณภาพการจัด
การศึกษา

51

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

44 โครงการพัฒนาระบบจัด เพือ่ พัฒนาระบบการ
เก็บผลสัมฤทธิท์ างการเรียน บันทึก การรายงานผล
ของนักเรียน
และการส่งต่อข้อมูล
ของนักเรียน
45 โครงการพัฒนามุม
ประสบการณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
10,000
- ระบบบันทึก มีหลักฐานการ
จัดทาเอกสารจัดเก็บ
รร.เทศบาลฯ
ข้อมูล
ศึกษาที่เป็น
ผลสัมฤทธิท์ างการ
ปัจจุบัน ถูกต้อง
เรียนของนักเรียน
ปถ.06

เพือ่ พัฒนามุมประสบ จัดหาสื่อการเรียนรู้
การณ์สาหรับเด็กปฐม ทีเ่ ป็นรูปภาพ ดอกไม้
วัยให้หลากหลาย
รูปสัตว์
ครอบคลุมตามหลักสูตร

60,000

-

60,000

60,000

60,000 พัฒนาการที่ นักเรียนปฐม
ดีของเด็ก

"

วัยได้รับการ
พัฒนาประสบ
การณ์สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
การศึกษา

46 โครงการสืบสานเรียนรู้วัน เพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
สาคัญของชาติและวันสา การเรียนรู้ในวันสาคัญ
คัญทางพระพุทธศาสนา ของชาติ ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในโอกาสวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาและงาน
ประเพณีตลอดปี

60,000

50,000

21,000

21,000

21,000 ความรู้ความ นักเรียนมีความ
เข้าใจที่ดี

"

รู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวัน
สาคัญได้อย่าง
เหมาะสม

52

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
5,000
- ความรู้ความ นักเรียนเกิดเจต รร.เทศบาลฯ
47 โครงการสืบสานเรียนรู้วัน เพือ่ ให้นักเรียนทราบ จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เข้าใจที่ดี
คติที่ดีในการดา
ไหว้ครู
ถึงความเป็นมาของวัน รู้และเข้าใจถึงความ
รงไว้ซึ่งขนบ
สาคัญอันเป็นการเรียน เป็นมาและความสาคัญ
ธรรมเนียมประ
รู้ขนบธรรมเนียมประเพ ของวันไหว้ครู
เพณีและวัฒน
ณีและพัฒนธรรมไทย
ธรรม

48 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เพือ่ เป็นการบริการใน จัดหายา เวชภัณฑ์
กรณีทเี่ จ็บป่วยเล็กน้อย และอุปกรณ์ประจา
แก่นักเรียนในโรงเรียน ห้องปฐมพยาบาล

10,000

-

-

-

-

ความพร้อม นักเรียนได้รับ

"

ในการให้บริ การปฐมพยา
การ

บาลเมื่อมีการ
เจ็บป่วยเล็กน้อย
ได้อย่างทัน
ท่างที

49 โครงการส่งเสริมแสดขาว
เกมส์

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาด้าน จัดหาอุปกรณ์กีฬา
กีฬาของนักเรียน
จัดหาสื่อสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา

30,000

-

40,000

40,000

40,000 พัฒนาการ
ที่ดีของเด็ก

เสริมพัฒนาการ

"

ด้านกีฬาของ
นักเรียน

53

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

50 โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ศึกษา

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- การสื่อสารประการสื่อสารระ
จัดทาป้ายไวนิลประชา 10,000
รร.เทศบาลฯ
ชาสัมพันธ์ หว่างโรงเรียน
สัมพันธ์ข่าวสารจาก
กับกลุ่มเป้า
โรงเรียนถึงผู้ปกครอง
หมายตรงจุดมุ่ง
และชุมชน
หมายมีประสิทธิ
ภาพ

51 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียน นักเรียนโรงเรียนเทศ
นอกสถานที่
รู้จากประสบการณ์จริง บาลฯทุกคน
และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

45,000

52 โครงการเดินทางไกล
ลูกเสือสารอง

8,000

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลัก
สูตร

นักเรียนชันประถม
ศึกษาปีที่ 1-3

93,500

150,000

150,000

150,000 พัฒนาการที่ นักเรียนได้ศึกษา

ดีของเด็ก

"

แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

10,000

10,000

10,000

10,000 นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ
ลักษณะอัน

ลักษณะอัน

พึงประสงค์

พึงประสงค์

"

ตามที่โรงเรียน
กาหนด

54

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

53 โครงการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40,000
20,000
- นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ
รร.เทศบาลฯ
เพือ่ จัดกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชันประถม
ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง
ศึกษาปีที่ 4-6
ลูกเสือ-เนตรนารี
ประสงค์

ประสงค์ตามที่
โรงเรียนกาหนด

54 โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษ

เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

30,000

-

-

-

-

พัฒนาการด้าน นักเรียนมีความ

"

ภาษาอังกฤษ เข้าใจเกี่ยวกับ
ที่เพิ่มขึน

การใช้ภาษา
อังกฤษ

55 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรมและคุณ
ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
แก่นักเรียน

จัดอบรมคุณธรรมจริย
ธรรมให้กับนักเรียน

20,000

-

-

-

-

นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ

"

ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประสงค์ตามที่
โรงเรียนกาหนด

55

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

56 กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กปฐมวัยให้
ครบทุกด้าน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- พัฒนาการที่ เด็กปฐมวัยได้รับ รร.เทศบาลฯ
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ 20,000
เพิ่มขึน
การพัฒนาการ
ประสบการณ์เรียนรู้
ทุกด้าน
การเตรียมความพร้อม
พัฒนาการทุกด้านเต็ม
ศักยภาพ

57 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ นักเรียนได้รับการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนการสอนโดยนาสื่อ พัฒนาตนเองตาม
เทคโนโลยีมาใช้ในการ ศักยภาพ
จัดการเรียนการสอน

24,570

10,000

-

-

-

พัฒนาการที่ นักเรียนสามารถ
เพิ่มขึน

"

เข้าถึงความรู้
ข้อมูล สาร
สนเทศ นวัต
กรรมสื่อการ
เรียนการสอน

58 โครงการจัดทาแผนพัฒน
การศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา 1 ครัง
มีความรู้ในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

-

10,000

-

-

-

แผนพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษา

การศึกษามี

"

ความรู้ในการจัด
ทาแผนพัฒนา
การศึกษา

56

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
59 โครงการปัจฉิมนิเทศนัก เพือ่ ให้ความรู้ แนวทาง 1 ครัง
เรียนชันประถมศึกษาปีท6ี่ การศึกษาต่อสาหรับ
เด็กชัน ป.6

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
12,000 12,000 12,000 นักเรียนชัน เพื่อให้ความรู้
รร.เทศบาลฯ
ประถมศึกษา แนวทางการ
ปีที่6

ศึกษาต่อสาหรับ
เด็กชัน ป.6

60 โครงการส่งเสริมประ
ชาธิปไตยในโรงเรียน

เพือ่ ส่งเสริมประชา
ธิปไตยในโรงเรียน

1 ครัง

-

5,000

5,000

5,000

5,000 ส่งเสริมประ

เพื่อส่งเสริม

"

ชาธิปไตยใน ประชาธิปไตย
โรงเรียน

61 โครงการนิเทศการจัดการ เพือ่ นิเทศการจัดการ
1 ครัง
เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
ตาบลโนนดินแดง

-

10,000

-

-

-

ในโรงเรียน

ผลการนิเทศ จัดการเรียนรู้
การจัดการ

โรงเรียนเทศ

เรียนรู้

บาลตาบลโนนฯ

"

ให้ได้มาตรฐาน

62 โครงการจ้างครูเอกขาด
แคลน

เพือ่ ให้มีครูสอนทีต่ รง
กับวิชาเอก

1 ครัง

-

90,000

100,000 100,000

100,000 ครู

เพื่อให้มีครูสอน

"

ที่ตรงกับวิชาเอก

57

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
63 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพือ่ ให้นักเรียนใช้เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียน
สู่โรงเรียนปลอดขยะ
64 โครงการโรงเรียนธนาคาร ส่งเสริมการออมให้กับ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เด็กนักเรียน

1 ครัง

65 โครงการจัดทาฐานการเรียน ฐานการเรียนรู้สาหรับ
รู้สาหรับนักเรียนปฐมวัยใน นักเรียนปฐมวัยใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา

1 ครัง

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
20,000 20,000 20,000 คัดแยะขยะ นักเรียนสามารถ รร.เทศบาลฯ
ได้ถูกต้อง
10,000

10,000

10,000

10,000 การออมของ นักเรียนรัก

นักเรียน
-

60,000

-

-

คัดแยกขยะได้

-

"

การออม

ฐานการเรียน มีฐานการเรียน

"

รู้สาหรับนัก รู้สาหรับนัก
เรียนปฐมวัย เรียนปฐมวัยใน
สถานศึกษา

66 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพือ่ ให้ผู้ปกครองทราบ
นักเรียน
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
67 โครงการฐานหรรษา
พัฒนาเด็กเล็ก

ทาฐานสาหรับเด็กเล็ก

1 ครัง

-

4,150

-

-

-

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองทราบ

"

ทราบแนวทาง แนวทางการจัด

1 ครัง

-

20,000

20,000

20,000

การจัดการ

การเรียนรู้ของ

เรียนรู้

โรงเรียน

20,000 ฐานการเรียน มีฐานการเรียน

"

รู้สาหรับเด็ก รู้สาหรับเด็กเล็ก
เล็ก

58

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

68 โครงการเข้าค่ายอบรม
พุทธธรรมนาชีวิต ป.1-3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้นักเรียนได้มีความ 1 ครัง
รู้ด้านคุณธรรม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
5,000
- นักเรียน
นักเรียนได้มี
รร.เทศบาลฯ
ป. 1-3

ความรู้ด้าน
คุณธรรม

69 โครงการเข้าค่ายอบรม
พุทธธรรมนาชีวิต ป.4-6

เพือ่ ให้นักเรียนได้มีความ 1 ครัง
รู้ด้านคุณธรรม

-

40,000

40,000

-

-

นักเรียน

นักเรียนได้มี

ป. 4-6

ความรู้ด้าน

"

คุณธรรม

70 โครงการเข้าค่ายวิชาการ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้
-กิจกรรมค่ายภาษาไทย เรียนรู้และทักษะทาง
-กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วิชาการ
-กิจกรรมค่าย English
Camp
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

-

48,670

50,000

50,000

50,000 นักเรียน

เพื่อให้เด็กนัก

"

เรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะทาง
วิชาการ

-กิจกรรมค่ายดนตรีนาฏศิลป์

71 โครงการติวเข้มทางวิชาการ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมี
1 ครัง
ความรู้ทักษะทางวิชาการ
ทีเ่ พิม่ มากขึน

-

10,000

10,000

10,000

10,000 นักเรียน

นักเรียนได้รับ
ความรู้และมี
ทักษะทางวิชา
การเพิ่มมากขึน

59

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
72 โครงการภาษาอังกฤษแสน เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 1 ครัง
สนุก
ภาษาอังกฤษอย่างมี
ความสุข
73 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนทราบ 1 ครัง
แนวทางการศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษา

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000 10,000 นักเรียนเข้าใจ มีทักษะการอ่าน รร.เทศบาลฯ
และมีความสุข เขียน เพิ่มขึน
ในการเรียน
5,000

5,000

5,000

5,000 นักเรียน

นักเรียนทราบ

"

แนวทางการ
ศึกษาต่อในระ
ดับมัธยมศึกษา

74 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาไทย

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาไทยทีถ่ ูกต้อง

1 ครัง

-

20,000

-

-

-

นักเรียน

เด็กนักเรียนมี

"

ทักษะในการใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง

75 โครงการส่งเสริมผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน

เพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ าง 1 ครัง
การเรียนรู้ของนักเรียน

-

10,000

-

-

-

ผลสัมฤทธิ์ทาง วัดผลสัมฤทธิ์
การเรียน

"

ทางการเรียนรู้
ของนักเรียน

60

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

76 โครงการวันสาคัญ

77 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

นักเรียนได้เรียนรู้วัน
สาคัญ
เพื่อให้สถานศึกษาสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
4 ครัง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000
- วันสาคัญ
นักเรียนได้เรียน รร.เทศบาลฯ
รู้วันสาคัญ

1 ครัง

-

40,000

20,000

20,000

20,000 สถานศึกษา

สะอาด

78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพือ่ เสริมสร้างพืนฐาน 1 ครัง
การเพือ่ เสริมสร้างพืนฐาน ทางดนตรีและนาฎศิลป์
ทางดนตรีและนาฏศิลป์ ให้กับเด็กนักเรียน

-

79 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถภาพของ
ผู้เรียนทางด้านกีฬา

-

นักเรียนได้รับการพัฒนา 1 ครัง
ศักยภาพและสมรรถ
ภาพทางด้านกีฬา

15,000

-

-

-

สถานศึกษา

"

สะอาดน่าอยู่

ทักษะพืนฐาน นักเรียนได้รับ

"

ทางดนตรีและ ความรู้และมี

40,000

40,000

40,000

นาฎศิลป์

ทักษะพืนฐาน

40,000 ทักษะทาง

นักเรียนได้รับ

ด้านกีฬา

"

การพัฒนาศักย
ภาพและสมรรถ
ภาพทางด้านกีฬา

80 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญ

เพือ่ จัดกิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ

ตลอดปี

-

-

90,000

90,000

90,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน

"

เข้าร่วมกิจกรรม

61

ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
81 โครงการเข้าร่วมงาน
เพือ่ กระตุ้นและส่งเสริม สงผลงานของครูและ
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ให้ครูและนักเรียนมีการ นักเรียนเข้าร่วมงาน
ระดับภาคตะวันออก
พัฒนาและแสดงความ
เฉียงเหนือ
สามารถ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000 คุณภาพของ มีการพัฒนา
รร.เทศบาลฯ
การศึกษา

ความรู้ความ
สามารถและ
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน

82 โครงการแข่งขันนักเรียน เพือ่ ส่งเสริมและกระตุ้น นักเรียนชัน ป.5 เข้า
คนเก่งของโรงเรียนท้องถิ่น ให้ครูและนักเรียนตื่นตัว ร่วมการแข่งขันคนเก่ง
ในการจัดการเรียนการ ท้องถิ่นระดับประเทศ
สอน

-

83 โครงการส่งเสริมความเป็น เพือ่ เพิม่ ทักษะกระบวน 2 ครัง
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์ การทางคณิตศาสตร์และ
และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

-

-

35,000

35,000

35,000 ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับ

"

ด้านวิชาการ การส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
-

20,000

20,000

20,000 ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับ

"

ด้านวิชาการ การส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

84 โครงการจัดงานวันไหว้ครู เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กได้รู้ถึง 1 ครัง
พระคุณของครู

-

-

15,000

15,000

15,000 จิตสานึกที่เพิ่ม เด็กมีความรพ
ขึน

"

และระลึกถึง
พระคุณของครู
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
85 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่ ให้เด็กได้รับการดูแล สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ในการจัดการศึกษาตังแต่ ทีท่ วั่ ถึงและได้คุณภาพ การจัดการศึกษาใน
ระดับอนุบาลจนจบการศึก
โครงการเรียนฟรี15ปี
ษาขันพืนฐาน
86 โครงการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญชันประถม
ศึกษาปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชันประถม
ลูกเสือ
ศึกษาปีที่ 4-6

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,900,500 2,000,000 2,100,000 ความเท่าเทียม นักเรียนได้รับ
รร.เทศบาลฯ

-

35,000

35,000

ในด้านการ

ความเท่าเทียม

ศึกษา

ด้านการศึกษา

35,000 นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ
ลักษณะอัน

ลักษณะอัน

พึงประสงค์

พึงประสงค์

"

ตามที่โรงเรียน
กาหนด

87 โครงการพัฒนาแหล่งเรียน เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้ตาม 1 แหล่งการเรียนรู้
รู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง

-

88 โครงการจัดซือหมึกเครื่อง เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา
ถ่ายเอกสาร

-

-

35,000

35,000

-

แหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้

"

1 แห่ง
-

50,000

50,000

50,000 การปฏิบัติ
งาน

การปฏิบัติ

"

งานมีประสิทธิ
ภาพ
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

89 โครงการประชุมใหญ่
ผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้เด็กและผู้ปกครอง ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้รับความรู้และแนวทาง
การศึกษาต่อ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000
- ความเข้าใจใน มีความรู้ความ
รร.เทศบาลฯ
การศึกษาต่อ เข้าใจและแนว
ทางในการ
ศึกษาต่อ

90 โครงการส่งเสริมความเป็น เพือ่ เสริมสร้างพืฐานทาง 1 ครัง
เลิศทางด้านดนตรีและ
ดนตรีและนาฎศิลป์
นาฎศิลป์
ให้กับนักเรียน

-

91 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพือ่ ให้มีวัสดุอุปกรณ์
1 ครัง
สาหรับการเรียนการสอน สาหรับการเรียนการสอน
ห้องพิเศษ
ห้องพิเศษทีเ่ พียงพอ

-

92 โครงการจัดซือวัสดุศิลปะ เพือ่ ใช้ประกอบในการจัด 1 ครัง
ดนตรี และนาฎศิลป์
การเรียนการสอน
เครื่องดนตรีไทยและสากล

-

-

15,000

15,000

15,000 ทักษะพืนฐาน มีทักษะพืนฐาน

"

ทางดนตรีและ
นาฎศิลป์
-

30,000

-

-

วัสดุอุปกรณื มีวัสดุอุปกรณ์
ห้องพิเศษ

"

การเรียนการ
สอนที่เพียงพอ

-

30,000

-

-

คุณภาพของ นักเรียนได้รับ
การจัดการ

โอกาสทางการ

ศึกษา

ศึกษาที่มีคุณภาพ

"
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
93 โครงการบริหารโดยใช้
เพือ่ จัดการศึกษาตลอด 1 แห่ง
โรงเรียนเป็นฐานเพือ่ พัฒนา ชีวิตแก่นักเรียนและ
ท้องถิ่น
ประชาชน
94 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพในปัจจุบัน

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 ผู้ใช้บริการ โรรงเรียนเป็น
รร.เทศบาลฯ
เกิดความพึง แหล่งเรียนรู้
พอใจ
-

20,000

20,000

-

ของชุมชน

จานวนหลัก มีหลักสูตรการ
สูตรที่ได้รับ

"

ศึกษาที่เหมาะ

การปรับปรุง สมกับความ
เปลี่ยนแปลง

95 โครงการส่งเสริมกระบวน เพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกหน่วยการเรียนรู้
การคิด
และกระบวนการคิดผ่าน มีการจัดทาโครงการ
กิจกรรมโครงการ

-

-

20,000

20,000

-

จานวนโครง นักเรียนมีทักษะ

"

การที่เพิ่มขึน กระบวนการ
คิดระดับสูง
เพิม่ ขึน

96 โครงการแข่งขันแอโรบิค
To be Numberone

เพือ่ ส่งนักเรียนเข้าร่วม 1 รุ่น
โครงการแข่งขันแอโรบิค

-

-

50,000

50,000

50,000 นักเรียนเข้า นักเรียนได้เข้า

"

ร่วมกิจกรรม ร่วมแข่งขันฯ
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ที่

1.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
97 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและ 1 ครัง
และจริยธรรมให้แก่เด็ก จริยธรรมให้แก่เด็กนัก
นักเรียน
เรียน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40,000 40,000 40,000 นักเรียนมีคุณ นักเรียนมีคุณ
รร.เทศบาลฯ
ลักษณะอันพึง ลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประสงค์
ตามที่กาหนด

98 โครงการเสริมเติมความรู้สู่ เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้ 1 ครัง
ทักษะวิชาการ
และมีทักษะทางวิชาการ
เพิม่ มากขึน

-

-

20,000

20,000

20,000 นักเรียนมี

นักเรียนได้รับ

"

ความรู้และมี ความรู้และมี
ทักษะเพิ่มขึน ทักษะวิชาการ
เพิ่มมากขึน

99 โครงการสถานศึกษา
สะอาด ปราศจากขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ให้สถานศึกษาสะอาด 1 ครัง
ปราศจากขยะ รักษา
สิ่งแวดล้อม

100 โครงการส่งเสริมความเป็น เพือ่ ส่งเสริมความเป็นเลิศ จัดแสดงความสามารถ
เลิศทางด้านกีฬาและวิชาการ ทางด้านกีฬาและวิชาการ ทางด้านกีฬาและวิชาการ

รวม 100 โครงการ

-

-

20,000

20,000

20,000 สถานศึกษา มีสถานศึกษา

"

สะอาดปราศ สะอาดปราศ
จากขยะ
-

-

50,000

50,000

50,000 ความเป็นเลิศ นักเรียนมีความ
ของเด็ก

7,545,716

8,088,853

13,814,900

จากขยะ

"

สามารถเพิ่มขึน

13,799,900 14,118,500
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ในเขตเทศบาล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พัฒนาศักย อสม.ได้รับการ กองสาธารณสุข
1 ครัง
ภาพของ อสม. พัฒนาศักยภาพ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือด 12 ชุมชน
โรคไข้เลือดออกโรคทีม่ ียุง ออกและแมลงพาหะนา
และแมลงเป็นพาหะนาโรค โรคอื่นๆระบาดสู่
ประชาชน

200,000

150,000

150,000

150,000

150,000 ผู้ป่วยโรคไข้ ทาให้ประชาชน

เลือดออก

ในเขตเทศบาล

ลดลง

ปลอดภัยจาก

"

ไข้เลือดออกและ
สัตว์พาหะนาโรค

3 โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ ป้องกันโรคพิษ
โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า

12 ชุมชน

60,000

-

-

-

-

ผู้ป่วยด้วยโรค ทาให้ประชาชน
พิษสุนัขบ้า

ในเขตเทศบาล

ลดลง

ไม่เป็นโรคพิษสุ

"

นัขบ้า
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000 ควบคุมโรค ควบคุมไม่ให้
4 โครงการป้องกันและควบ เพือ่ ป้องกันและควบคุม 12 ชุมชน
กองสาธารณสุข
ระบาด
เกิดโรคระบาด และสิ่งแวดล้อม
คุมโรคระบาดตามฤดูกาล โรคระบาดตามฤดูกาล
ตามฤดูกาล
ต่างๆเช่น ไข้หวัดนก
เลปโตสไปโรซีส มือ
เท้าปาก
5 โครงการศูนย์เรียนรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน

เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ให้มีความรู้

12 ชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ศักยภาพของ อสม.มีความ

"

อสม.เพิ่มขึน เชี่ยวชาญใน
บทบาทและ
หน้าที่

6 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ เพือ่ ให้นาบริโภคในเขต ในเขตเทศบาล
นาบริโภคในเขตเทศบาล เทศบาลมีคุณภาพที่
ได้มาตรฐาน

20,000

-

20,000

20,000

20,000 คุณภาพนา

นาบริโภคในเขต

"

ผ่านมาตรฐาน เทศบาลมีคุณ
ที่กาหนด

ภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กาหนด
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

7 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ ให้ประชาชนได้บริ
โภคสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
12 ชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
10,000 10,000 10,000 สุขภาพของ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ประชาชน เทศบาลมีสุข และสิ่งแวดล้อม
ภาพที่ดี

8 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพือ่ ส่งเสริมและสนับ
ปัญหายาเสพติด To be สนุนการจัดกิจกรรม
number one ปี 2561 ชมรม To be
number one ในหมู่
บ้านหรือชุมชน

12 ชุมชน

88,800

-

-

-

-

โรงเรียนและ เยาวชนและคน

"

ชุมชนเป็นเขต ในชุมชนได้รับ
ปลอดยาเสพ โอกาสในการ
ติด

พัฒนาเพื่อเสริม
สร้างทักษะเชิง
บวกในการป้อง
กันยาเสพติด

9 โครงการคัดกรองมะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก
ปี 2561

เพือ่ ให้ความรู้สตรี
กลุ่มเป้าหมายในการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

12 ชุมชน

80,400

-

-

-

-

สตรีกลุ่มเป้า สตรีกลุ่มเป้า

"

หมายมีความ หมายมีความ
รู้ในการตรวจ รู้ในการตรวจ
มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

10 โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ สร้างความรู้ความ
โรคหนอนพยาธิ ปี 2561 เข้าใจและทัศนคติแก่
ประชาชนทัว่ ไปให้ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การควบคุมป้องกัน
โรคหนอนพยาธิใน
หมู่บ้านหรือชุมชน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70,800
- ประชาชนใน ประชาชนใน
12 ชุมชน
กองสาธารณสุข
ชุมชนมีความ ชุมชนมีความรู้ และสิ่งแวดล้อม
รู้ความเข้าใจ ความเข้าใจและ
และปรับ

ปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนพฤติ พฤติกรรมเกี่ยว
กรรมเกี่ยวกับ กับการป้องกัน
การป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

โรคหนอน
พยาธิ

11 โครงการจ้างเหมาสารวจ เพือ่ ทราบจานวนและ
ข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียน ควบคุมจานวนสุนัข
สัตว์
และแมวในพืนทีท่ าให้
ง่ายต่อการควบคุมโรค

12 ชุมชน

12 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพ

12 ชุมชน

เพือ่ เข้าใจถึงการใช้
พลังงานจากธรรมชาติ

-

16,000

10,000

10,000

10,000 จานวนประชา ควบคุมจานวน

"

กรสุนัขและ ประชากรสุนัข

-

5,000

-

-

-

แมว

และแมว

ประชากร

ประหยัดและ

12 ชุมชน

ปลอดภัยจาก

"

การใช้พลังงาน
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
12 ชุมชน

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ ให้สุนัขและแมวใน
พืนทีไ่ ด้รับฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้อย่างครอบคลุม

14 โครงการส่งเสริมการบริ
โภคและการบริการทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ 12 ชุมชน
และเข้าใจในการบริโภค
อาหารทีม่ ีประโยชน์

-

15 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน ตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพือ่ ป้องกันการขาด
สารไอโอดีนของ
ประชาชน

-

16 โครงการสิ่งเสริมพัฒนา
การเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง

12 ชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60,000
50,000 50,000 50,000 จานวนประชา ควบคุมจานวน กองสาธารณสุข
กรสุนัขและ ประชากรสุนัข และสิ่งแวดล้อม

5,000

60,000

-

-

-

-

-

-

แมว

และแมว

ประชากร

บริโภคอาหารที่

12 ชุมชน

มีคุณภาพ

ประชากรทั่ว ลดการขาดสาร

"

"

ไป 12 ชุมชน ไอโอดีนของ
ประชากรใน
พืนที่

12 ชุมชน

-

120,000

-

-

-

ประชากรเด็ก เด็กสุขภาพ
12 ชุมชน

"

แข็งแรง
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ที่

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์

17 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์
โสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ

เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์โรค
เอดส์และการติดต่อ
จากแม่สู่ลูก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
12 ชุมชน

18 โครงการบริหารจัดการนา เพือ่ สารวจปัญหาและจัด 1 ครัง
เสียในเขตเทศบาล
การนาเสีย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60,000
- ประชากรทั่ว ช่วยลดการติด กองสาธารณสุข
ไป 12 ชุมชน เอดส์จากแม่ และสิ่งแวดล้อม
สู่ลูก

-

-

30,000

30,000

30,000 การจัดการนา ลดปัญหานาเสีย

"

เสียที่ได้มาตร ในเขตเทศบาล
ฐาน

19 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณ เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนให้ อสม. 12 ชุมชน
สุขประจาหมู่บ้านสาหรับ อสม.ดาเนินงานตามแนว
ดาเนินงานตามแนวทาง ทางพระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

รวม 19 โครงการ

-

-

250,000

-

-

ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ปัญหา
ลดลง

"

ด้านสุขภาพ
ของคนในชุมชน
ลดน้อยลง

845,000

806,000

845,000 595,000 595,000
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1.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
1 ครัง
และจริยธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชน พนักงาน
ข้าราชการและประชา
ชนทัว่ ไป

รวม 1 โครงการ

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30,000
- การมีคุณธรรม เสริมสร้างคุณ
กองการศึกษา
และจริยธรรม ธรรมจริยธรรม
ให้เพิ่มขึน

30,000

-

-
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ที่

1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีกิจ
กรรมร่วมกัน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000
80,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมีคุณ ผู้สูงอายุเห็นถึง กองสวัสดิการ
12 ชุมชน
ภาพชีวิตที่ดีขึนความสาคัญของ สังคม
ตนเองและไม่
เป็นภาระของ
ผู้อื่น

2 โครงการฝึกอบรมและ
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 12 ชุมชน
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ ได้มกี ิจกรรมร่วมกัน
และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

-

3 โครงการสารวจข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ยากไร้,
ผู้พิการ,เด็กผู้ทไี่ ม่มีผู้
อุปการะ,ผู้สูงอายุทชี่ ่วย
เหลือตนเองไม่ได้

-

เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 12 ชุมชน
เพือ่ การให้ความช่วย
เหลือ

300,000

300,000

-

-

ผู้สูงอายุมี

ผู้สูงอายุมีกิจ

"

คุณภาพชีวิต กรรมร่วมกันและ
ที่ดีขึน

ไม่เป็นภาระของ
ผู้อื่น

-

10,000

-

-

ข้อมูลไว้เพื่อ มีข้อมูลไว้เพื่อให้
ให้การช่วย

ความช่วยเหลือ

เหลือ

และพัฒนาคุณ

"

ภาพชีวิต
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ที่

1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์

4 โครงการขึนทะเบียนผู้
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
สูงอายุ,ผู้พิการ,และผู้ป่วย ไว้เพือ่ การให้ความช่วย
เอดส์
เหลือตามสิทธิท์ จี่ ะได้รับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
12 ชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- ข้อมูลไว้เพื่อ มีข้อมูลไว้เพื่อให้ กองสวัสดิการ
10,000
ให้การช่วย ความช่วยเหลือ สังคม
เหลือ

และพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต

5 โครงการเสริมอาชีพตาม เพือ่ ส่งเสริมให้แต่ละ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนลดภาระค่า
ใช้จ่าย

12 ชุมชน

-

-

60,000

-

-

ครัวเรือนที่เข้า ครัวเรือน

"

ร่วมโครงการ สามารถลดค่า
สามารถลด

ใช้จ่ายได้

ค่าใช้จ่ายได้

6 โครงการเสริมอาชีพปลูกผัก เพือ่ ส่งเสริมให้แต่ละ
ปลอดสารพิษ
ครัวเรือนลดภาระค่า
ใช้จ่าย

12 ชุมชน

-

-

30,000

-

-

ครัวเรือนที่เข้า ครัวเรือน

"

ร่วมโครงการ สามารถลดค่า
สามารถลด

ใช้จ่ายได้

ค่าใช้จ่ายได้
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ที่

1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
7 โครงการฝึกอบรมทอเสื่อกก เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้ 1 ครัง
ขันก้าวหน้า
เพิม่ มากขึน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- ประชาชนที่ ประชาชนมีราย กองสวัสดิการ
60,000
เข้าร่วมโครง ได้เพิ่มมากขึน สังคม
การมีรายได้
ต่อคนเพิ่มขึน

8 โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้ 12 ชุมชน
จักรสานตะกร้าด้วยวัสดุ เพิม่ มากขึน
จากไม้ไผ่

-

-

50,000

-

-

ประชาชนที่ ประชาชนมีราย

"

เข้าร่วมโครง ได้เพิ่มมากขึน
การมีรายได้
ต่อคนเพิ่มขึน

9 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้ 12 ชุมชน
ทาของชาร่วยงานต่างๆ เพิม่ มากขึน

-

-

50,000

-

-

ประชาชนที่ ประชาชนมีราย

"

เข้าร่วมโครง ได้เพิ่มมากขึน
การมีรายได้
ต่อคนเพิ่มขึน

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี 12 ชุมชน
อาชีพผู้สูงอายุ
รายได้และมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ี

-

-

40,000

40,000

-

ผู้สูงอายุที่เข้า ผู้สูงอายุมีคุณ

"

โครงการมีราย ภาพชีวิตที่ดี
ได้เพิ่มขึน
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ที่

1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
11 โครงการให้ความรู้เรื่อง
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 12 ชุมชน
สุขภาพและการแข่งขันกีฬา มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ผู้สูงอายุ

รวม 11 โครงการ

100,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000 สุขภาพของ ผู้สูงอายุมีคุณ
กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุที่ ภาพชีวิตที่ดีขึน สังคม
ดีขึน

380,000

710,000 150,000

110,000
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ที่

1.6 แผนงาน งบกลาง
โครงการ

1 สงเคราะห์เบียยังชีพผู้
สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพือ่ สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ให้การสงเคราะห์เบีย 9,790,800 10,186,800 10,320,000 10,320,000 10,320,000 จานวนผู้สูง บรรเทาความ กองสวัสดิการ
อายุที่ได้รับการเดือดร้อนให้ผู้ สังคม
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุทมี่ ี
สงเคราะเบีย สูงอายุมีคุณภาพ
สิทธิใ์ นเขตเทศบาล
ยังชีพ

2 สงเคราะห์เบียยังชีพ
คนพิการ

เพือ่ สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้พิการ

ให้การสงเคราะห์เบีย
ยังชีพแก่ผู้พิการทีม่ ี
สิทธิใ์ นเขตเทศบาล

4,243,200

3,628,800

3,700,000

3,700,000 3,700,000

จานวนผู้พิการ บรรเทาความ

เพือ่ สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

ให้การสงเคราะห์เบีย
ยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
ทีม่ ีสิทธิใ์ นเขตเทศบาล

สงเคราะเบีย พิการมีคุณภาพ

156,000

180,000

130,000 130,000

ชีวิตที่ดีขึน

130,000 จานวนผู้ป่วย บรรเทาความ

"

เอดส์ที่ได้รับ เดือดร้อนให้ผู้
การสงเคราะห์ ป่วยเอดส์มีคุณ
เบียยังชีพ

รวม 3 โครงการ

"

อายุที่ได้รับการเดือดร้อนให้ผู้
ยังชีพ

3 สงเคราะห์เบียยังชีพผู้
ป่วยเอดส์

ชีวิตที่ดีขึน

ภาพชีวิตที่ดีขึน

14,190,000 13,995,600 14,150,000 14,150,000 14,150,000
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20,000 200,000 100,000 100,000 100,000 การอนุรักษ์ ประชาชนมี
1 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ นุรักษ์สืบสาน
1 ครั้ง
กองการศึกษา
ประเพณีอัน ความรักหวง
ลอยกระทง
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ดีงาม

แหนและอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพือ่ รักษาขนบธรรม 1 ครั้ง
เนียมประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 การอนุรักษ์

ร่วมกันส่งเสริม

"

ประเพณีอัน และอนุรักษ์
ดีงาม

ประเพณีของไทย
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2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 การอนุรักษ์ ประชาชนมี
3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ นุรักษ์สืบสาน
1 ครั้ง
กองการศึกษา
ประเพณีอัน ความรักหวง
สงกรานต์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ดีงาม

แหนและอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

เพือ่ รักษาขนบธรรม 1 ครั้ง
เนียมประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

20,000

5 โครงการอุดหนุนประเพณี เพือ่ อนุรักษ์สืบสาน 1 ครั้ง
ขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

20,000

4 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเบิกบ้าน

20,000

150,000

150,000

150,000 การอนุรักษ์

ร่วมกันส่งเสริม

"

ประเพณีอัน และอนุรักษ์
ดีงาม
20,000

20,000

20,000

20,000 การอนุรักษ์

ประเพณีของไทย

ประชาชนมี

"

ประเพณีอัน ความรักหวง
ดีงาม

แหนและอนุรักษ์
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป
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2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
6 โครงการจัดงานวันเข้า
เพือ่ รักษาขนบธรรม 1 ครั้ง
เนียมประเพณีให้คงอยู่
พรรษา
สืบไป

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

150,000

150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

150,000 การอนุรักษ์

ประชาชนมี

กองการศึกษา

ประเพณีอัน ความรักหวง
ดีงาม

แหนและอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

รวม 6 โครงการ

270,000

450,000

580,000

580,000

580,000
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 หลัง
และซ่อมบารุงสิ่งก่อสร้าง และซ่อมบารุงสิ่งก่อ
ภายในอาคารสานักงาน สร้างในอาคารสานัก
เทศบาล
งาน
2 โครงการปรับปรุงสานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

เพือ่ อานวยความสะ 1 แห่ง
ดวกแก่ประชาชนทีม่ า
ติดต่อราชการ

-

-

50,000

-

-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
อาคาร

อาคารสานักงาน สานักปลัด
มีภูมิทัศน์ที่

เทศบาล

สวยงาม

อาคาร

ประชาชนที่เข้า

"

มาใช้บริการได้
รับความสะดวก
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4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 หลัง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
สภาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

เพือ่ อานวยความสะ
ดวกแก่ประชาชนทีม่ า
ติดต่อราชการ

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

เพือ่ อานวยความสะ 1 หลัง
ดวกแก่ประชาชนทีม่ า
ติดต่อราชการ

5 โครงการให้ความรู้แก่ประ เพือ่ ให้ประชาชนได้มี 12 ชุมชน
ชาชนในการจัดทาและทบ ส่วนร่วมในการวาง
ทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

1,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
อาคาร

ประชาชนที่เข้า
มาใช้บริการได้

สานักปลัด
เทศบาล

รับความสะดวก
-

-

-

150,000

-

อาคาร

ประชาชนที่เข้า

"

มาใช้บริการได้
รับความสะดวก
15,000

24,000

-

-

-

แผนพัฒนา

ประชาชนมีส่วน

ท้องถิ่น

ร่วมในการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

พัฒนาเทศบาล

ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

6 โครงการให้ความรู้แก่ประ เพือ่ ให้ประชาชนได้มี 12 ชุมชน
ชาชนในการจัดทาและทบ ส่วนร่วมในการวาง
ทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
รวม 6 โครงการ

-

-

10,000

10,000

10,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วน

"

ร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล

15,000

24,000

60,000

1,260,000

10,000
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4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพือ่ ทบทวนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องอปพร.

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
150,000 150,000
1 ครั้ง

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประสิทธิภาพ ทาให้การปฏิบัติ

งานป้องกันฯ

ของ อปพร. หน้าที่ของ
อปพร.มีประ
สิทธิภาพ

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้อง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ 1 ครั้ง
กันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติหน้าที่
ประจาปี
ของเจ้าหน้าทีป่ ้องกัน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประสิทธิภาพ ทาให้ปฏิบัติ

"

ในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง
งาน

มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการขับขี่ปลอดภัย

เพือ่ ให้ประชาชนมี
2 ครั้ง
ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 อุบัติเหตุบน ทาให้ประชาชน

"

ท้องถนนลดลง ที่สัญจรบนท้อง
ถนนเกิดความ
ปลอดภัย
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4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000 ประสิทธิภาพ ทาให้ อปพร. งานป้องกันฯ
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ ให้ อปพร. ได้ตระ 1 ครั้ง
ของ อปพร. เห็นความสาคัญ
วัน อปพร.
หนักถึงบทบาทหน้าที่
ในหน้าที่และมี
ของตนเอง
ความเสียสละ

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจร เพือ่ เฝ้าระวังอุบัติเหตุ 2 แห่ง
ปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยง และปัญหาอาชญากรรม
ในเขตเทศบาล

100,000

-

-

-

-

ความปลอดภัย ประชาชนในเขต

"

เทศบาลมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพือ่ ทบทวนและเพิม่ 1 ครั้ง
อปพร.
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องอปพร.

-

7 โครงการจัดหาป้ายบอก เพือ่ ให้การจราจรเกิด พืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล
สถานทีร่ าชการ/ป้ายจราจร ความเป็นระเบียบ
และปรับปรุงป้ายจราจร เรียบร้อย

-

-

100,000

100,000

100,000 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพใน

"

ในการปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่
-

30,000

30,000

อปพร.เพิ่มสูงขึ้น

30,000 อุบัติเหตุบน การจราจรเป็น
ท้องถนน

ระเบียบและลด

ลดลง

อุบัติเหตุ

"
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4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
งานป้องกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้มีอาคารสถานที่ 1 หลัง
สาหรับปฏิบัติงาน

9 โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร เพือ่ ให้มี อปพร. ตามที่ จานวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กฎหมายกาหนด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
(อปพร.)

-

รวม 9 โครงการ

290,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

5,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
อาคาร

มีสถานที่ในการ

งานป้องกันฯ

ปฏิบัติงาน
-

-

150,000

-

อปพร.

จานวน อปพร.

"

ครบตามระเบียบ

190,000

170,000

5,320,000

170,000
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4.3 แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ

1 โครงการสร้างสระวายน้า
เพือ่ การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2,500,000
เพือ่ สอนและฝึกให้เด็ก สระว่ายน้า ขนาด
นักเรียนและเยาวชนใน 4x25 เมตร
โรงเรียนและในชุมชน ลึก 1.5 เมตร
สามารถว่ายน้าเป็นจน
เอาชีวิตรอดจากการ
ประสบเหตุทางน้า

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
สระว่ายน้า

เด็กนักเรียน

กองการศึกษา

และเยาวชนใน
โรงเรียนและใน
ชุมชนสามารถ
ว่ายน้าเป็นจน
เอาชีวิตรอดจาก
การประสบเหตุ
ทางน้า

2 โครงการจัดหาถังสารอง
ขนาด 2,000 ลิตร
พร้อมติดตั้งเครื่องปัม้ น้า
3 โครงการก่อสร้างอาคาร
ประกอบสระว่ายน้า

เพือ่ ให้มีน้าใช้ในการ

1 แห่ง

70,000

-

-

-

-

มีน้าใช้อย่าง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เพียงพอ

อุปโภคบริโภคทีเ่ พียงพอ

"

เล็กมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ าหรับ อาคารประกอบสระ
ใช้สอย
ว่ายน้า ขนาดกว้าง
2 เมตร ยาว 20 เมตร

440,000

-

-

-

-

อาคารประ

มีอาคารใช้ใน

กอบสระ

การปฏิบัติงาน

"

ว่ายน้า
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4.3 แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดทาอ่างล้างหน้า เพือ่ ให้มีสถานทีล่ ้าง
แปรงฟัน
หน้าแปรงฟันทีเ่ พียง
พอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน
12 ก๊อก จานวน
2 ชุด

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
20,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
อ่างล้างหน้า มีอ่างล้างหน้า

กองการศึกษา

แปรงฟันที่ได้ แปรงฟันที่เพียง
มาตรฐาน

พอและได้มาตร
ฐาน

5 โครงการปรับปรุงห้อง
ทาเป็นห้องคอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้สาหรับการจัด 1 ห้อง
การเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์

6 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร เพือ่ ให้โรงอาหารที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ท5ี่ สะอาด ปลอดภัย

1 แห่ง

-

200,000

-

-

-

นักเรียนมีห้อง ห้องเรียน
เรียนคอมฯ

-

-

150,000

-

-

คอมพิวเตอร์

มีสถานที่รับ นักเรียนมีสถาน
ประทานอา

"

"

ที่รับประทาน

หารที่ถูกสุข อาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ

7 โครงการปรับปรุงซ่อแซม
อาคารเรียน

เพือ่ ให้มีอาคารเรียนที่ 2 แห่ง
ปลอดภัย

-

-

200,000

-

-

ลักษณะ

ความปลอด เด็กมีความ
ภัยของเด็ก

"

ปลอดภัยมากขึ้น
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4.3 แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอา
อาคารเรียนและอาคาร
เรียนให้มีความมั่นคง คารเรียนทีช่ ารุด ทาสี
ประกอบ
ปลอดภัย
เปลี่ยนบานประตู
9 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพือ่ ให้เด็กมีโรงอาหาร 1 หลัง
ทีถ่ ูกสุขลักษณะ

-

10 โครงการปรับปรุงห้องทา โต๊ะเก้าอี้ จานวน6 ชุด 1 ห้อง
เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชุดเก็บเครื่องแก้วและ
สารเคมี
ชุดอ่างล้างสาหรับห้อง
ปฏิบัติการ

-

11 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-

เพือ่ ใช้ในการทา
กิจกรรม

1 แห่ง

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

150,000

150,000

กรมฯ

กรมฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

150,000 อาคารที่ได้
กรมฯ มาตรฐาน

อาคารเรียน

กองการศึกษา

ประกอบมีความ
มั่นคงปลอดภัย

-

1,000,000

-

-

โรงอาหาร

โรงเรียนมีโรง

"

อาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ
-

300,000

-

-

ห้องเรียน

เด็กมีห้องเรียน

"

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

-

300,000

-

-

สถานที่ปฏิบัติ มีสถานที่ปฏิบัติ
กิจกรรม

"

กิจกรรม
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4.3 แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ

12 โครงการจัดทาเสาธงและ
สนามปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ศูนยพัฒนาเด็ก 1 แห่ง
เล็กมีสถานทีป่ ฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง

13 โครงการก่อสร้างบ่อกรอง เพือ่ ให้มีน้าสะอาดใช้ 1 แห่ง
ทรายระบบประปาบาดาล ในการอุปโภคบริโภค

-

14 โครงการก่อสร้างโดมสนาม มีโดมสนามกีฬาไว้ให้ 1 แห่ง
กีฬาหน้าเทศบาลตาบล เล่นกีฬา
โนนดินแดง

-

15 โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์น้า มีน้าเพียงพอกับการใช้ 1 แห่ง
บาดาลใหม่ของโรงเรียน ในการอุปโภค
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

-

16 โครงการเจาะน้าบาดาล
โรงเรียน

-

มีน้าเพียงพอกับการใช้ 1 แห่ง
ในการอุปโภค

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

300,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
เสาธงชาติและ ศพด.มีสถานที่

กองการศึกษา

สนามปฏิบัติ ปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรม
-

-

200,000

-

หน้าเสาธง

มีน้าสะอาดใช้ มีน้าสะอาดใช้

"

ในการอุปโภค
-

-

-

-

3,500,000

200,000

-

-

โดมสนาม

มีโดมสนามกีฬา

กีฬา

ไว้ให้เล่นกีฬา

มีน้าสะอาดใช้ มีน้าสะอาดใช้

"

"

ในการอุปโภค

-

-

300,000

-

มีน้าสะอาดใช้ มีน้าสะอาดใช้

"

ในการอุปโภค
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4.3 แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการวางท่อเมนประปา เพือ่ ให้มีน้าสะอาดใช้
โรงเรียน
ในการอุปโภค
18 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน คสล.
4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)

เพือ่ ให้มีห้องเรียนที่
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 แห่ง

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

200,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีน้าสะอาดใช้ มีน้าสะอาดใช้

กองการศึกษา

ในการอุปโภค

1 แห่ง

-

-

10,071,600

-

-

ห้องเรียน

มีห้องเรียนที่

ตามแบบ

เพียงพอต่อ

ที่กาหนด

จานวนเด็ก

"

นักเรียน

19 โครงการก่อสร้างห้อง
เพือ่ ให้มีห้องส้วม
1 แห่ง
ส้วมนักเรียน ขนาด 10 ที่ เพียงพอกับจานวน
เด็กนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึ้น

รวม 19 โครงการ

-

3,010,000

-

472,600

220,000 12,944,200

-

4,550,000

-

ห้องส้วม

มีห้องส้วมที่

ตามแบบ

เพียงพอกับ

ที่กาหนด

การใช้งาน

"

150,000
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4.4 แผนงาน สาธารณสุข
ที่
โครงการ

1 โครงการปลูกป่าตาม
พระราชดาริ

วัตถุประสงค์

เพือ่ อนุรักษ์ฟนื้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000
30,000
5,000
5,000
5,000 ต้มไม้ที่เพิ่มขึ้น มีทรัพยากรต้น กองสาธารณสุข
1 ครั้ง
ไม้ที่เพิ่มขึ้น
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ประชา
เพือ่ สร้างจิตสานึกให้ 12 ชุมชน
สัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย ประชาชนได้ตระหนัก
ในชุมชน
ถึงปัญหาขยะมูลฝอย
3 โครงการศูนย์บริหารจัดการ เพือ่ บริหารจัดการขยะ 1 แห่ง
ขยะชุมชนบนวิถีความ
นาของเสียทีเ่ หลือกลับ
พอเพียง
มาใช้ประโยชน์
4 โครงการปรับปรุงสุขาภิบาล เพือ่ ให้สิ่งแวดล้อมใน 12 ชุมชน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ชุมชนสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

รวม 4 โครงการ

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000 ปัญหาขยะ
ลดลง

ปริมาณมูลฝอย

"

ในเขตเทศบาล
ลดลง

5,000

-

-

-

-

ความสะอาด ลดปริมาณขยะ
ของชุมชน

-

-

20,000

20,000

20,000 สิ่งแวดล้อม
ที่ดี

"

มูลฝอยในชุมชน

สิ่งแวดล้อมใน

"

ชุมชนสะอาด
และเป็นระเบียบ

40,000

60,000

45,000

45,000

45,000
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
ราชดาเนิน หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,150,000
กว้าง 1.2 ม.
ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.80 ม.
พร้อมบ่อพัก

2 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 402 หมู่ที่ 4

กว้าง 1.8 ม.
ยาว 525 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,780,000

3 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 11 หมู่ที่ 13

กว้าง 1.2 ม.
ยาว 450 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,352,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 24 หมู่ที่ 7

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
685,900
กว้าง 2 ม.
ยาว 198 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

5 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 22 หมู่ที่ 7

กว้าง 1.4 ม.
ยาว 283 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

927,000

6 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 18 หมู่ที่ 6

กว้าง 1.2 ม.
ยาว 235 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

723,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 9 หมู่ที่ 13

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2,084,000
กว้าง 1.2 ม.
ยาว 698 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

8 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 12 หมู่ที่ 5

กว้าง 1.2 ม.
ยาว 475 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,485,000

9 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 7 หมู่ท3ี่ โนนฯ

กว้าง 1.2 ม.
ยาว 566 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,937,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 5 หมู่ที่ 2

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,495,000
กว้าง 1.2 ม.
ยาว 487 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

11 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร วางท่อระบายน้า มาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
สุขาภิบาล 10 หมู่ที่ 5

กว้าง 1.1 ม.
ยาว 410 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,615,000

12 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ถนนได้
คสล. ถนนบ้านน้อยสะแก มาตรฐาน
กวน 7 เชื่อมทางหลวง
348 หมู่ที่ 3 ต.ส้มป่อย

กว้าง 5 ม.
ยาว 1,125 ม.
หนา 0.15 ม.

3,440,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
486,000
13 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.50 เมตร
จราจร คสล. พร้อมวางท่อ
ยาว 141 เมตร
ระบายน้า ถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 เมตร
503 หมู่ที่ 1
วางท่อระบายน้า
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก
14 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
จราจร คสล. พร้อมวางท่อ
ยาว 93 เมตร
ระบายน้า ถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 เมตร
703 หมู่ที่ 2
วางท่อระบายน้า
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก
15 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
กว้าง 1 ม.
จราจร คสล.และวางท่อ มาตรฐาน
ยาว 65 ม.
ระบายน้าถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 ม.
902 หมู่ที่ 3 โนนดินแดง
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

306,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

214,000

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

16 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ถนนเชื่อมคลอง
ชนประทาน4 หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ถนนได้
มาตรฐาน

17 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร คสล. และวางท่อ มาตรฐาน
ระบายน้าถนนสุขาภิบาล
1402 ช่วงถนนสุขาภิบาล
10 ถึง 12 หมู่ที่ 5
(บ้านซันยา ธรรมโชติ ถึง
ร้านเนื้อย่างตังๆหมูกะทะ)

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
691,500
กว้าง 4 ม.
ยาว 335 ม.
หนา 0.15 ม.

กว้าง 1 ม.
ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

18 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ยาว 60 ม.
วางท่อระบายน้า ถนน
หนา 0.15 ม.
สุขาภิบาล 1602/1
ม.6 โนนดินแดง

247,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

303,000

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

19 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้
จราจร คสล.และวางท่อ มาตรฐาน
ระบายน้าถนนสุขาภิบาล
20 หมู่ที่ 6 โนนฯ

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
819,000
กว้าง 1 ม.
ยาว 338 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 ม.
ยาว 135 เมตร
ถนนสุขาภิบาล 2401/1 ม.7
หนา 0.15 ม.

21 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.14 เมตร
จราจร คสล.และวางท่อระบายน้า
ยาว 60 เมตร
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 เมตร
903 หมู่ที่ 3 โนนดินแดง
วางท่อระบายน้า
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

243,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

203,000

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

22 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ให้ถนนได้
พร้อมบ่อพักถนนสุขาภิบาล มาตรฐาน
502 หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
617,400
กว้าง 1-1.20 ม.
ยาว 155 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

23 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ถนนได้
คสล. และวางท่อระบายน้า มาตรฐาน
ถนนหลังศูนย์ราชการ
หมู่ที่ 4,5

กว้าง 6 ม.
ยาว 514 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 1 ม.
พร้อมบ่อพัก

1,505,000

24 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตฐาน
วางท่อระบายน้าพร้อม
และลดการท่วมขัง
บ่อพักถนนสุขาภิบาล15 ของน้า
ม.8

กว้าง 1.20-1.50 ม.
ยาว 357 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.

1,352,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
550,000
25 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ให้มีสะพานในการ กว้าง 6 ม.
คสล. ข้ามคลองชลประทาน สัญจรไปมา
ยาว 8 ม.
ระหว่าง หมู่ที่ 3,6 ส้มป่อย

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หมู่ที่ 4
ต.โนนดินแดง

เพือ่ ให้มีสถานทีป่ ระ กว้าง 20 เมตร
กอบกิจกรรมของชุมชน ยาว 20 เมตร

27 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
จราจร คสล. พร้อมวางท่อ
ยาว 135 เมตร
ระบายน้า ถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 เมตร
501 หมู่ที่ 1
วางท่อระบายน้า
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

3,000,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
สะพานได้

ทาให้การสัญจร

มาตรฐาน

สะดวกและ

กองช่าง

ปลอดภัย

-

มีอาคาร

ประชาชนมี

มาตรฐาน

อาคารประกอบ

"

กิจกรรม

455,000

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

28 โครงการเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

เพือ่ ให้มีน้าสะอาดใช้

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
223,200
เจาะบ่อบาดาลขนาด
4-6นิ้ว ความลึก
เฉลี่ย 43-100 เมตร
พร้อมเครื่องสูบน้า

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร
ผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล18
ยาว 239 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
807 ตร.ม.

488,000

30 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 ม.
จราจร คสล. พร้อมวางท่อ
ยาว 93 ม.
ระบายน้า ถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 ม.
703 หมู่ที่ 2
วางท่อระบายน้า
0.60 ม.พร้อมบ่อพัก

306,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีน้าสะอาดใช้ ประชาชนได้

กองช่าง

รับบริการทั่วถึง

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

31 โครงการเสริมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสุขาภิบาล 13 ม.8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6-7 เมตร
ยาวรวม 676 เมตร
หนา 4 เซนติเมตร

32 โครงการเสริมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสุขาภิบาล 14 ม.5

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5-7 เมตร
ยาวรวม 939 เมตร
หนา 4 เซนติเมตร

-

1,148,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

1,429,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

33 โครงการเสริมผิวทางลาด เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5-6 เมตร
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ยาวรวม 1,006 เมตร
ถนนราชดาเนิน1,3
หนา 4 เซนติเมตร
ถนนสุขาภิบาล 402 ม.4

-

34 โครงการเสริมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสุขาภิบาล 1,3 ม.1

-

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5-6 เมตร
ยาวรวม 1,257 เมตร
หนา 4 เซนติเมตร

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1,437,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

1,792,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
และวางท่อระบายน้าถนน
ยาว 629 เมตร
สายข้างวัดโนนดินแดงเหนือ
หนา 0.15 เมตร
เชื่อมทางหลวง 348
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง
3,145 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้าข้าง
ถนน 0.60 ม. 406
ท่อน บ่อพักน้า 49บ่อ
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ถนนเชื่อมคลองชลประทาน
ยาว 766 เมตร
5 หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,830 ตร.ม.

-

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ถนนสุขาภิบาล 1404
ยาว 450 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,250 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

3,621,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

2,469,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

1,711,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
38 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.50-2 เมตร
จราจร คสล. และวางท่อระ
ยาว 421 เมตร
บายน้าพร้อมบ่อพักถนน
หนา 0.15 เมตร
ราชดาเนิน(จากแยกถนน
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
สุขาภิบาล24ไปโรงเรียน
769 ตร.ม. พร้อม
ร่มเกล้า)หมู่ที่ 7
วางท่อ 0.60 ม. 369
ต.โนนดินแดง
ท่อน บ่อพัก 45 บ่อ
39 โครงการก่อสร้างขยายผิว เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
จราจร คสล. และวางท่อระ
ยาว 282 เมตร
บายน้าพร้อมบ่อพัก ถนน
หนา 0.15 เมตร
สุขาภิบาล 17 หมู่ที่ 8
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
ต.โนนดินแดง
299 ตร.ม.
วางท่อ 0.60 ม. 248
ท่อน บ่อพัก 30 บ่อ

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
1,766,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

1,049,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

40 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. และวางท่อระ
บายน้าพร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล1102หมู่ที่ 13
ต.โนนดินแดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 95 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
101 ตร.ม.
วางท่อ 0.60 ม. 83
ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6
ยาว 398 เมตร
หมู่ที่ 3 ต.ส้มป่อย
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,990 ตร.ม.

-

42 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน พืน้ ที่ 70 ตร.ม.
ถนนบ้านหนองสะแกกวน2
หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.ส้มป่อย

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
353,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

1,325,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

45,500

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

43 โครงการปรับปรุงอาคาร
พัสดุ

เพือ่ เก็บพัสดุให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
กว้าง 6 เมตร
ยาว 31 เมตร

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

500,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีอาคารที่ได้ พัสดุเก็บเป็น
มาตรฐาน

กองช่าง

ระเบียบเรียบ
ร้อยและมีความ
ปลอดภัย

44 โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

บารุงรักษาอาคาร
1 หลัง
เพือ่ บริการประชาชน

45 โครงการขยายเขตจ่ายน้า เพือ่ ให้มีน้าสะอาดใช้
ประปาในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

46 โครงการปรับปรุงติดตั้ง
ระบบกรองน้าบาดาล

ก่อสร้างปรับปรุงติดตั้ง
ระบบกรองน้าบาดาล

เพือ่ ให้มีน้าสะอาดใช้

-

-

1,500,000

-

-

มีอาคารที่ได้ บริการประชาชน

"

มาตรฐาน

-

-

1,500,000

-

-

ประชาชนมี บริการประ

"

น้าสะอาดใช้ ชาชน

-

-

500,000

-

-

ประชาชนมี บริการประ

"

น้าสะอาดใช้ ชาชน
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

47 โครงการขยายผิวจราจร
คสล. วางท่อ ถนน
สุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 1
ต.โนนดินแดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร
ยาว 544 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

48 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง เมตร
คสล. ถนนสุขาภิบาล 14
ยาว 543 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

2,025,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

3,655,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

พื้นที่ คสล. 1,770 ตร.ม

วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก
49 โครงการขยายผิวจราจร
คสล. ถนนสุขาภิบาล 8
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 522 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

-

-

1,937,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
50 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง วางท่อ 0.80 ม.พร้อม
คสล. ถนนหลังศูนย์ราชการ
บ่อพัก ยาว 610 ม.
และถนนสุขาภิบาล 4
หมู่ที่ 4,5 ต.โนนดินแดง

51 โครงการขยายผิวจราจร
คสล.ถนนราชดาเนิน 3
หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.9 เมตร
ยาว 262 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

52 โครงการขยายผิวจราจร
คสล.ถนนสุขาภิบาล 23
หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง
(ทางน้าออกต่างระดับกับ
รางน้า ชป.)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 296 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

2,745,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ลดปัญหาน้า น้าไหลผ่านได้
ท่วมขัง

กองช่าง

สะดวกและไม่
เกิดน้าท่วมขัง

-

-

1,076,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

1,110,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
53 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1102
ยาว 95 เมตร
หมู่ที่ 13 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก
54 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1402
ยาว 333 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

55 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียน
ยาว 240 เมตร
บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ท3ี่
หนา 0.15 เมตร
ต.ส้มป่อย
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

353,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

1,239,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

896,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

56 โครงการขยายผิวจราจร
คสล.ถนนสุขาภิบาล 4
หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 791 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

57 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่ ไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร
น้ารูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล
ยาว 400 เมตร
16 หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

-

58 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.วางท่อถนนราชดาเนิน
ยาว 1,250 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
2,946,000

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

1,400,000

ลดปัญหาน้า น้าไหลผ่านได้
ท่วมขัง

"

สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

-

-

-

5,325,000

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
59 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่ ไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร
น้ารูปตัวยู ถนนบ้านน้อย
ยาว 538 เมตร
สะแกกวน 101 หมู่ที่ 3
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ต.ส้มป่อย
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร
ถนนบ้านน้อยสะแกกวน6
ยาว 603 เมตร
เชื่อมทางหลวง 348
หนา 0.15 เมตร

-

61 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.50 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1202
ยาว 173 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร
ถนนสุขาภิบาล 2401/1
ยาว 213 เมตร
หมู่ที่ 7 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
1,925,000

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

1,619,000

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

679,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

553,800 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

112

4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
63 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1202
ยาว 170 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก
64 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1401
ยาว 162 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

65 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1403
ยาว 148 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

595,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

600,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

518,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ถนนสุขาภิบาล 26 หมู่ท7ี่
ยาว 760 เมตร
ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
67 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1501
ยาว 120 เมตร
หมู่ที่ 8 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

68 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล1701
ยาว 120 เมตร
หมู่ที่ 8 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
2,470,000

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

420,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

420,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
69 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนหลังโรงเรียน
ยาว 473 เมตร
อนุบาลโนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
(ข้างบ้านพ่อกล่อม) หมู่ท7ี่
วางท่อ 0.80 ม.
ต.โนนดินแดง
พร้อมบ่อพัก
เพือ่ ระบายน้าออกจาก กว้าง 1.2 เมตร
แหล่งชุมชน
ยาว 250 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

-

71 โครงการขุดลอกคลอง
เพือ่ เป็นแหล่งเก็บน้า กว้าง 5-10 เมตร
สาธารณะบ้านหนอง
อุปโภค
ยาว 400 เมตร
สะแกกวน หมู่ท6ี่ ต.ส้มป่อย
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

-

70 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ารูปตัวยู

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
2,128,500

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

1,875,000

ทางระบายน้า มีทางระบายน้า
มีมาตรฐาน

-

-

-

350,000 ประชาชนมี

"

สะดวก

มีแหล่งน้าเพิ่ม

"

น้าเพื่อการ
เกษตร

115

4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

72 โครงการขยายผิวจราจร
คสล.ถนนสุขาภิบาล 13
หมู่ที่ 13 ต.โนนดินแดง

73 โครงการขยายผิวจราจร
คสล.ถนนสุขาภิบาล 20
หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 685 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 302 เมตร
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

74 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.20 เมตร
คสล.ถนนสุขาภิบาล 101
ยาว 333 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง
หนา 0.15 เมตร
วางท่อ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
2,563,000

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

800,000 ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร

ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

1,246,000

ประชาชนมี มีแหล่งน้าเพิ่ม

"

น้าเพื่อการ
เกษตร
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
75 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน พืน้ ที่ 513 ตร.ม.
คอนกรีตถนนสุขาภิบาล 7
หนา 0.15 ม.

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
433,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

76 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน พืน้ ที่ 233 ตร.ม.
คอนกรีตถนนสุขาภิบาล17
หนา 0.15 ม.

-

200,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

77 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน พืน้ ที่ 63 ตร.ม.
คอนกรีตถนนบ้านน้อย
หนา 0.15 ม.
สะแกกวน 1 และ 3

-

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน พืน้ ที่ 63 ตร.ม.
คอนกรีตถนนสุขาภิบาล
หนา 0.15 เมตร
15,16 และฝาตะแกรงเหล็ก
และฝาตะแกรงปิดบ่อ
พัก 9 ฝา

-

53,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

53,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

79 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 24

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6-7 เมตร
ยาว 1,312 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
9,249 ตร.ม.

80 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 12

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 418 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,886 ตร.ม.

-

81 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 8

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 521 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,126 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
2,516,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

791,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

856,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

82 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 558 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,790 ตร.ม.

83 โครงการเสริมผิวทาง
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5-6 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ยาว 341 เมตร
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
หนา 0.04 เมตร
ถนนราชดาเนิน-วัดป่าหมู4่
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,858 ตร.ม.

-

84 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 15

-

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 356 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,780 ตร.ม.

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

772,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

511,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

492,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

85 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 17

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5.50-7 เมตร
ยาว 653 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
4,192 ตร.ม.

86 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 11

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 642 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,210 ตร.ม.

-

87 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 2

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 307 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,535 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

1,144,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

888,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

424,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

88 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 644 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,220 ตร.ม.

89 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 9

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 666 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,285 ตร.ม.

-

90 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 21

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 272 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,360 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

891,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

909,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

376,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

91 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 614 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
3,227 ตร.ม.

92 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 501-701-

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 753 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
901-1102-1302-1502
3,765 ตร.ม.

93 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 18

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 333 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,665 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

890,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

1,042,000

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

460,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

94 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 19

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 296 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,480 ตร.ม.

95 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 20

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง3.50-4.50 เมตร
ยาว 296 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,151 ตร.ม.

-

96 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 22

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 284 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,704 ตร.ม.

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
409,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

323,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

479,000

-

-

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

97 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
สุขาภิบาล 23

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 296 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,480 ตร.ม.
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร
ยาว 219 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,095 ตร.ม.

-

99 โครงการเสริมผิวทาง
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4-5 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ยาว 683 เมตร
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
หนา 0.04 เมตร
สุขาภิบาล 1704-1702
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,929 ตร.ม.

-

98 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิมถนน
ข้างวัดโนนดินแดงเหนือ
ฝั่งทางด้านทิศใต้

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
409,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

335,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

818,000

-

ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

"

สะดวกและ
ปลอดภัย
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4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

100 โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรหินคลุกถนน
บ้านน้อยสะแกกวน6

101 โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ
102 โครงการจ้างเหมาชุมชน

รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 334 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,004 ตร.ม.
เพือ่ ให้มีเตาเผาขยะ
ทีถ่ ูกสุขลักษณะและ
ได้มาตรฐาน

1 แห่ง

เพือ่ สนับสนุนการดูแล
รักษาความสะอาดและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในชุมชน

103 โครงการจ้างเหมาบริการ

เพือ่ คัดแยกขยะให้เกิด 1 แห่ง
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ประโยชน์สูงสุด
ในเขตเทศบาล
รวม 103 โครงการ

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
239,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ถนนได้มาตร ทาให้การสัญจร
ฐาน

กองช่าง

สะดวกและ
ปลอดภัย

-

10,000,000

-

-

เตาเผาขยะ

มีการบริหารจัด

ที่ได้มาตรฐาน การขยะที่ได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน
1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ความสะอาด ประชาชนสีส่วน
ของชุมชน

ร่วมในการจัด
การขยะมูลฝอย
ในชุมชน

-

-

550,000

550,000

550,000 ปัญหาขยะ
ลดลง

มีการคัดแยก

"

ขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ

32,183,000

18,452,500

32,803,000

18,239,000

30,483,300

125

4.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
127,500
30,000
10,000
10,000
10,000 ลดปัญหายา ปัญหายาเสพติด กองสาธารณสุข
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพือ่ ป้องกันและแก้ไข 1 ครั้ง
เสพติด
ลดน้อยลง
และสิ่งแวดล้อม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด
2 โครงการบาบัดรักษาและ
ฟืน้ ฟูผู้ติดสารเสพติด

เพือ่ บาบัด รักษาและ 3 ครั้ง
ฟืน้ ฟูผู้ติดสารเสพติด

-

-

20,000

20,000

20,000 ผู้ติดสารเสพ ผู้ติดสารเสพติด

"

ติดได้รับการ ลด ละ เลิก จาก
บาบัด

สิ่งเสพติดและ
สามารถดารง
ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติ

3 โครงการค้นหา เฝ้าระวัง
สอดส่องผู้ติดสารเสพติด

เพือ่ เฝ้าระวังป้องกัน 1 ครั้ง
ผู้ติดสารเสพติดรายใหม่

-

4 อุดหนุนทีว่ ่าการอาเภอ
โนนดินแดง ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนอา ทีว่ ่าการอาเภอโนน
เภอโนนดินแดงตามโครงดินแดง
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-

-

5,000

5,000

5,000 ลดปัญหายา ปัญหายาเสพ
เสพติด

-

25,000

-

-

ติดลดน้อยลง

ปัญหายาเสพ ปัญหายาเสพติด
ติดลดลง

"

"

ในพื้นที่ลดลง
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4.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
กลุ่มทอผ้าไหม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ ให้กลุ่มทอผ้าไหมมี 1 แห่ง
สถานทีใ่ นการสาธิตการ
ทอผ้าและแสดงสินค้า

รวม 5 โครงการ

127,500

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

2,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีอาคารกลุ่ม ประชาชนมี
ทอผ้าไหม

รายได้เพิ่มมาก

กองสวัสดิการ
สังคม

ขึ้น

30,000

60,000

2,035,000

35,000
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000 จิตสานึกที่เพิ่ม ทาให้บุคลากร สานักปลัด
1 โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพือ่ ระลึกถึงการก่อตั้ง 1 ครั้ง
ขึ้นต่อ อปท. อปท.มีจิตสานึก เทศบาล
อปท.
ต่อหน้าที่ของ
ตนเอง

2 โครงการวันเทศบาล

เพือ่ ระลึกถึงการจัดตั้ง
เทศบาล

1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 จิตสานึกและ ทาให้เกิดความ
ความสามัคคี รักความสามัคคี
เพิ่มขึ้น

3 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ 1 ครั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สิทธิใ์ นการเลือกตั้งตาม
ทีก่ ฏหมายกาหนด

"

500,000

500,000

600,000

-

-

ในหมู่คณะ

ประชาชนที่มี ได้จานวนของผู้

"

สิทธิ์มาใช้สิทธิ์ บริหารและสมา
เลือกตั้ง

ชิกสภา
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ที่

5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
โครงการ
วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอบรมและทัศน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประ ในการปฏิบัติงานของ
สิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากร
ของบุคลากรของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 ครั้ง

2565
(บาท)

450,000

450,000 บุคลากรมีประ บุคลากรมีประ

450,000

450,000

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

สิทธิภาพใน สิทธิภาพในการ

สานักปลัด
เทศบาล

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น

5 โครงการเร่งรัดและสารวจ เพือ่ เพิม่ รายได้ของ
ผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี เทศบาล

1 ครั้ง

6 โครงการออกให้บริการ
รับยื่นแบบแสดงรายการ
(ภ.บ.ท.5)

12 ชุมชน

เพือ่ จัดเก็บข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

20,000

20,000

-

-

-

จานวนภาษี สามารถจัดเก็บ

กองคลัง

ที่เก็บได้เพิ่มขึ้น ภาษีได้ครบ
10,000

-

-

-

-

ข้อมูล

มีข้อมูลเพื่อเป็น

ภ.บ.ท.5

ฐานในการจัด

"

เก็บภาษี

7 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี เป็นฐานข้อมูลในการจัด ข้อมูลทีใ่ ช้จัดเก็บ
และทะเบียนทรัพย์สิน
เก็บภาษีท้องถิ่นและ รายได้ ทัง้ 12
ระยะที่ 2
เพิม่ รายได้
ชุมชน

รวม 7 โครงการ

-

200,000

350,000

-

-

สารวจได้ครบ ได้ข้อมูลที่ดิน

"

ครอบคลุมพื้น และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ทั้งหมดใน ครบถ้วน
เขตเทศบาล ถูกต้อง
545,000

1,185,000

1,408,000

458,000

458,000
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ที่

5.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 โครงการพัฒนาทักษะการ เพือ่ จัดการฝึกอบรมให้ ครูและบุคลากรทาง
จัดทาหลักสูตร
ความรู้เรื่องการจัดทา การศึกษา
หลักสูตร

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

50,000

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

50,000 หลักสูตร

ครูและบุคลากร

กองการศึกษา

ทางการศึกษา
สามารถจัดทา
หลักสูตรได้

2 โครงการสนับสนุนอัตราครู เพือ่ จ้างครูผู้สอนใน
สาขาทีข่ าดแคลนและ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน

จ้างบุคลากรวิชาชีพครู
ทดแทนอัตราทีข่ าด
แคลน

3 โครงการฝึกอบรมและ

เพือ่ พัฒนาครูและบุคลา ครูและบุคลากรทาง
ศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ กรให้มีความรู้ ประสบ การศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ การณ์ทจี่ ะนามาพัฒนา
ศึกษา
การจัดการเรียนการสอน

4 โครงการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา

เพือ่ ปรับปรุงทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา

ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

-

-

720,000

720,000

720,000 ประสิทธิภาพ มีครูสอนครบ
ในการสอน ทุกระดับชั้น

"

-

-

100,000

100,000

100,000 ครูและบุคลากร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทางการศึกษา

"

มีศักยภาพ

ได้รับการพัฒนา

เพิ่มขึ้น
-

-

5,000

5,000

5,000 ครูและบุคลากร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทางการศึกษามี

"

สามารถจัดทา ความรู้ความ
หลักสูตรได้

สามารถ
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ที่

5.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ

5 โครงการจัดหาคู่มือครู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพือ่ เป็นแนวทางในการ รายวิชาทีค่ รูสอนไม่
จัดการเรียนการสอน ตรงกับวิชาเอก
สาหรับครูสอนทีไ่ ม่ตรง จานวน 10 คน
กับวิชาเอก

6 โครงการส่งเสริมการจัดทา เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน ครูทุกระดับชั้น
แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้ทเี่ น้นการมี
ส่วนร่วมของซิป้าโมเดล

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

5,000

5,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5,000 ประสิทธิภาพ รายวิชาที่ครู
ในการสอน

กองการศึกษา

สอนไม่ตรงกับ
วิชาเอกมีคู่มือ
การสอน

-

10,000

10,000

10,000 ประสิทธิภาพ มีความรู้ความ
ในการสอน สามารถในการ

"

จัดทาแผนจัด
การเรียนรู้

"

รวม 6 โครงการ

-

-

890,000

890,000

890,000
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทัว่ ไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก 6
หลัง ขนาด 4*8 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
114,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

2

"

"

"

เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก
ขนาด12*18 เมตร
จานวน 2 หลัง

-

300,000

-

-

-

"

3

"

"

"

โต๊ะทางานระดับ 7-9
จานวน 3 ชุด

-

24,000

-

-

-

"

4

"

"

"

เครื่องปรับอากาศ ขนาด
18,000 BTU 1 เครื่อง

-

28,600

-

-

-

"
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ที่

แผนงาน

5 บริหารงานทัว่ ไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์สานักงาน
"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมติดผนัง ขนาด 24
นิ้ว จานวน 14 ตัว

6

"

"

ชุดรับแขกขนาด 5
ชิ้น ทาจากไม้ จานวน
2 ชุด

7

"

"

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการ
และขนส่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน

8

"

"

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12
และขนส่ง
ทีน่ ั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรประบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 90
กิโลวัตร จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
53,200
50,000

1,290,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

1,288,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
"

-

"

-

"
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
34,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
(ALL in one)
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

34,000

10

"

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1
เครื่อง

-

16,000

-

-

-

"

11

"

"

"

เครื่องคอมพิวเตอร์
(ALL in one)
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

-

17,000

-

-

-

"

12

"

"

"

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

-

8,000

-

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

แผนงาน

13 บริหารงานทัว่ ไป

14

"

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

"

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลาโพงเคลื่อนที่

อเนกประสงค์ ขนาด 10
นิ้ว จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

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

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องดิจิตอบ DSLR
พร้อมเลนส์ แบบฟลูเฟรม
เผยแพร่

-

80,000

-

-

-

"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

-

15,000

-

-

-

"

คุณลักษณะ บันทึก
ภาพนิ่งความละเอียดไม่
น้อยกว่า 26 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ชุด

15

"

"

หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

135

ที่

แผนงาน

16 บริหารงานทัว่ ไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

17

"

"

18

"

19

20

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์

สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สานักงาน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 2 หลัง

-

15,800

-

-

-

"

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีที
ยู จานวน 2 เครื่อง

-

94,000

-

-

-

"

"

"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ

16,000

-

-

-

-

"

"

"

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

-

-

"

งานสานักงาน(ขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิ้ว )จานวน 2
เครื่อง

"

กองคลัง

136

ที่

แผนงาน

21 บริหารงานทัว่ ไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
(หน่วยประมวลผลกลาง
CPU ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
16,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

22

"

"

"

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1
(จอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

"

23

"

"

"

คอมพิวเตอร์ All in
one สาหรับงาน
สานักงาน

-

17,000

-

-

-

"

24

"

"

"

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (inkjet) จานวน 1
เครื่อง

-

8,000

-

-

-

"

6,500

-

-

-

-

25 การรักษาความ
สงบภายใน

"

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิก
ครัว
ฟุตจานวน 1 เครื่อง

งานป้องกันฯ
137

ที่

แผนงาน

26 การรักษาความ
สงบภายใน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน
1 คัน

27

"

"

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิด
ประจาที่ 40 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

28

"

"

ครุภัณฑ์ดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิง จานวน
2 หัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
575,000
-

-

30,000

40,000

40,000

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ

"

"

138

ที่

แผนงาน

29 การรักษาความ
สงบภายใน

30

"

31 การศึกษา

32

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

"

"

"

"

ประเภท

ครุภัณฑ์ดับเพลิง

"

ครุภัณฑ์สานักงาน

"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่อดูดน้าดับเพลิงสี
ดาพร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองและ
ตะแกรง ขนาด 3นิ้ว
ยาว 6 เมตร

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

สายดับเพลิงข้อต่อ
(สายดับเพลิงเป็น
ผ้าใบสีแดงขนาด 2.5
นิ้ว ยาว 20 เมตร)
จานวน 5 เส้น

-

50,000

-

-

-

โต๊ะทางาน จานวน 3
ชุด

12,000

-

-

-

-

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู
ระดับ 3-6จานวน2ชุด

12,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ

"

กองการศึกษา

"

139

ที่

แผนงาน

33 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมติดผนัง ขนาด
22 นิ้ว จานวน 15
ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
52,500
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

34

"

"

"

โพเดียม ขนาด
60x80x120 ซม.
จานวน 2 ตัว

-

-

50,000

-

-

"

35

"

"

"

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 6 ชุด

-

-

50,000

-

-

"

36

"

"

"

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิด
แขวน ขนาด
36,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

-

47,000

-

-

-

"

37

"

"

"

โต๊ะปฏิบัติการพร้อม
อ่างน้าวิทยาศาสตร์
จานวน 6 ชุด

-

-

97,500

-

-

"
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ที่

แผนงาน

38 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

39

"

"

40

"

"

41

"

"

42

"

"

ประเภท

ครุภัณฑ์สานักงาน

"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เก็บอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ขนาด
420x1,200x1,800
มม. จานวน 2 ตู้

2562
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

-

26,000

-

-

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
จานวน 120 ชุด

94,800

-

-

-

-

"

"

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
จานวน 100 ชุด

-

158,000

-

-

-

"

"

โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน 40 ชุด

-

99,200

-

-

-

"

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตู้เก็บสารเคมี ขนาด
420x1,200x1,800
มม. จานวน 2 ตู้

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
26,000

141

ที่

แผนงาน

43 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

44

"

"

45

"

"

ประเภท

ครุภัณฑ์การศึกษา

"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 50 ชุด
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนใน
ห้องเรียนวิทยศาสตร์
จานวน 6 ชุด
ประกอบด้วย โต๊ะ 6
ตัว เก้าอี้ 36 ตัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล)
และขนส่ง
ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิล้ เค๊บ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
84,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

-

63,000

-

-

"

-

-

868,000

-

-

"
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ที่

แผนงาน

46 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

47

"

"

47

"

"

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรศัศน์แอลอีดี
เผยแพร่
ขนาด 55 นิ้ว จานวน
15 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
319,500
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กล้องถ่ายรูป ขนาดตัวกล้อง
139x105.2x78.5 มล.
จานวน 1 ตัว

-

-

30,000

-

-

"

ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรศัศน์แอลอีดี ขนาด ไม่
น้อยกว่า 48 นิ้ว จานวน 1
เผยแพร่

-

-

65,000

-

-

"

"

เครื่อง

49

"

"

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องตัดหญ้า
ครัว
สายสะพายแบบข้อเข็ง

9,500

-

-

-

-

"

50

"

"

-

9,500

-

-

-

"

51

"

"

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องตัดหญ้าแบบ
ครัว
ข้อแข็ง จานวน 1
เครื่อง
"
เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้
ขนาด 22 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง

-

10,200

-

-

-

"

143

ที่

แผนงาน

52 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ALL in

one) สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
17,000

53

"

"

"

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1
เครื่อง

54

"

"

"

คอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับสานักงาน จานวน
40 ชุด

-

55

"

"

"

คอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับสานักงาน
จานวน 1 ชุด

-

56

"

"

"

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

57

"

"

"

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (inkjet) จานวน 5
เครื่อง

16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

-

-

"

-

-

-

"

-

17,000

-

-

"

-

8,900

-

-

-

"

-

40,000

-

-

-

"

680,000

144

ที่

แผนงาน

58 สาธารณสุข

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

59

"

"

60

"

"

61

"

"

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด
และขนส่ง
6 ตัน 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย
"

ครุภัณฑ์การเกษตร

"

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน 2,400
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ(Cab)
จานวน 1 คัน

-

715,000

-

-

-

"

เครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย จานวน 5
เครื่อง

50,000

-

-

-

-

"

เครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย จานวน 3
เครื่อง

-

-

-

30,000

-

"

145

ที่

แผนงาน

62 สาธารณสุข

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร

63

"

"

64

"

"

"

65

"

"

"

66

"

"

"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
85,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

16,000

-

-

-

"

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์(ขาวดา)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2
เครื่อง

-

7,900

-

-

-

"

-

44,000

-

-

-

"

เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับ
งานสานักงาน จานวน
2 เครื่อง

-

34,000

-

-

-

"
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แผนงาน

67 สาธารณสุข

68

"

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

"

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(inkjet) จานวน 1 เครื่อง

"

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

-

17,000

-

-

-

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
36,000 บีทยี ู จานวน
2 เครื่อง

-

94,000

-

-

-

-

-

-

-

69 เคหะและชุมชน

"

ครุภัณฑ์สานักงาน

70

"

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 575,000
ตัน 2,400 ซีซี
และขนส่ง

"

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

"

กองช่าง

"

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน
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แผนงาน

71 เคหะและชุมชน

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

72

"

"

73

"

"

74

"

"

75

"

"

76

"

"

ประเภท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องสกัดคอนกรีตขนาด
1200 W จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
25,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เครื่องตบดิน จานวน 1
เครื่อง

21,000

-

-

-

-

"

เครื่องปั้มลมแบบลูกสูบ
5 HP จานวน 1 เครื่อง

-

-

45,000

-

-

"

"

เครื่องตัดคอนกรีตขนาด
18-20 นิ้ว เครื่องยนต์
เบ็นซิล 9-13 HP
จานวน 1 เครื่อง

-

39,000

-

-

-

"

"

เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด
38 มม. จานวน 1
เครื่อง

-

19,000

-

-

-

"

-

-

-

-

"
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถบดถนนแบบเดินตาม
2 ลูกกลิ้ง เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ
กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 7.5 HP จานวน 1
คัน

550,000

"
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แผนงาน

77 เคหะและชุมชน

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

78

"

"

79

"

"

80

"

81

"

ประเภท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
2,800,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องตัดหญ้าแบบ
ครัว
ข้อแข็ง จานวน 2
เครื่อง
"
เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้
ขนาด 22 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง

-

19,000

-

-

-

"

-

-

10,200

-

-

"

"

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด 5 กิโลวัตต์
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
จานวน 1 เครื่อง

-

57,500

-

-

-

"

"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับ
งานสานักงาน จานวน
2 เครื่อง

-

34,000

-

-

-

"
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หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

82 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

"

ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องดิจิตอลความ
เผยแพร่
ละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จานวน 1 ตัว

83

"

"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก(lnk Tank
Printer)จานวน 1
เครื่อง

84

"

"

"

85

"

"

"

รวมทัง้ สิ้น 85 โครงการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,600

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

4,300

-

-

-

-

"

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1
เครื่อง

16,000

-

-

-

-

"

เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับ
งานสานักงาน

-

17,000

-

-

-

"

2,269,100

6,698,800

1,530,300

1,318,000

3,350,000

150

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้ น จะต้ อ ง ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตาม
และประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองชัยศรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า ๑๕๑

ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แจ้ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ข้ อ ๗ การวั ด คุ ณ ภาพของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามนั ย หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตาบลโนนดินแดง ใช้การสารวจความพึงพอใจ ในการ
วัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพ ในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงฐานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่ งรั ด ให้ มีก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จกรรม ที่ ตั้ งในข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
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๔) เทศบาล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
***************************************
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