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สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.  ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

 เทศบาลตำบลโนนแดงเดิมเปนหมูบานเล็กๆ  เรียกชื่อตามชื่อของไมแดง ซ่ึงมีมากในขณะนั้น   อยูในเขต
การปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2504 อำเภอประทายไดแยกการปกครองออกจากอำเภอบัวใหญ  ตำบลโนนตาเถรข้ึน
ตรงตออำเภอประทาย  เม่ือหมูบานโนนแดงและตลาดโนนแดงมีการพัฒนาจนชุมชนขยายใหญข้ึน   จัดตั้งเปน
ตำบลโนนแดงเม่ือป พ.ศ.2508  และในปเดียวกันนี้เอง กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลโนนแดง
ข้ึน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนท่ี 103  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2508 

เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542 สุขาภิบาลโนนแดงไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตำบลโนนแดง 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 116  ตอนท่ี 9 ก  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอโนนแดง โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีลักษณะลาดจากทิศเหนือลง

ทิศใต และจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีลำนํ้าท่ีสำคัญไหลผาน เชน บึง
ระหอก ลำสะแทด เปนตน ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย และเปนดินเค็มทำใหการเพาะปลูกไมไดผล
เทาท่ีควร  เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาหาง
จากกรุงเทพมหานคร  331  กิ โลเมตร  ห างจากจั งหวัดนครราชสีมา  75  กิ โลเมตร  อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเสนรุงท่ี  16 องศา  25 ลิปดาเหนือ  เสนแวงท่ี  102
องศา  33  ลิปดาตะวันออก  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  6  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,750 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ
ตำบลโนนแดง  จำนวน 8 หมูบาน  มีพ้ืนท่ีติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลโนนแดงโดยรอบ (สำรวจเม่ือ พ.ศ.
2543) โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดลำหวยเจียบ  ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
  ทิศใต  จดลำสะแทด   ต.กระชอน  อ.พิมาย 
  ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน  ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
  ทิศตะวันตก จดบานไทยสามัคคี  หมูท่ี 17   ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
    สภาพอากาศตลอดท้ังป ประกอบดวย 3 ฤดู โดยท่ัวไปมีลักษณะอากาศรอนและแหงแลงเปนสวนใหญ
เนื่องจากไมมีปาไมและภูเขากำบังลม ในฤดูรอนอากาศจะรอนอบอาว สวนฤดูฝน จะประสบปญหาฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด 
  ภูมิอากาศ  (ปท่ีผานมา) 
 1) การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน  ฝนแรกจะเริ่มตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคม และก็จะตกชุก 
ปริมาณน้ำฝนเริ่มมากข้ึนในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  และชวงปลายเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงอากาศ
เริ่มหนาวตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงชวงเดือนมกราคมและอุณหภูมิจะเริ่มสูงข้ึนในชวงเดือนมีนาคม
ถึงชวงเดือนเมษายน 

2) ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (พ.ศ.25๖๓)  ๑,๖๒๖  มิลลิเมตร 
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แผนท่ีแสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
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1.4  ลักษณะของดิน 

ทรัพยากรดิน มีลักษณะ เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนเนื้อดินลึกเปนดินเหนียวปนทราย การ
ระบายนํ้าไมคอยดี สภาพท่ัวไปเปนดินเค็ม มีความอุดมสมบูรณตํ่า2 และดินเค็มทำใหการเพาะปลูกไมไดผลเทาท่ีควร  
ซ่ึงมีลักษณะการใชท่ีดินในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกการใชประโยชนจากท่ีดินออกได  8  ประเภท ดังนี้ 

1)   ท่ีดินประเภทท่ีพักอาศัย จะกระจายตัวอยูโดยรอบศูนยกลางชุมชน โดยบริเวณท่ีอยูใกล 
ศูนยกลางชุมชนใกลกับวัดโนนแดง ซ่ึงเปนยานพาณิชยกรรม สถานท่ีราชการ การบริการอ่ืนๆ จะมีความหนาแนน
ของท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยคอนขางสูง สวนในบริเวณอ่ืนๆ จะมีการเกาะตัวของท่ีดินประเภทนี้เปนกลุมอยูทาง
แยกของถนน อาคารท่ีพักอาศัยสวนใหญเปนอาคารไมมีท้ังชั้นเดียวและสองชั้น มีอาคาร  คสล. กระจายอยู
ประปราย  ลักษณะโดยท่ัวไปของท่ีอยูอาศัยสะอาด มีสิ่งแวดลอมท่ีดี การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ
รอยละ 23 ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  

2)   ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  การใชท่ีดินประเภทนี้มีการเกาะตัวเปนแนวยาวท้ังสองฝงถนน
เจนจบทิศ โดยมีความหนาแนนคอนขางมากในบริเวณใกลกับวัดโนนแดง  อาคารสวนใหญปจจุบันเปนอาคาร
พาณิช  การคาสวนใหญเปนรานคาเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชน
ใกลเคียง  การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีท้ังหมดรอยละ 1.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
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3)   ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี รอยละ 0.2 ของพ้ืนท่ีในเขต 

เทศบาลอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงสีขนาดกลาง  และรานซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รานเหลานี้อยูกระจาย
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีชุมชน 

4)   ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใชท่ีดินประเภทนี้ หมายถึง  การใชท่ีดินเพ่ือ 
การเพาะปลูกและปศุสัตว  รวมท้ังพ้ืนท่ีวางในชุมชนซ่ึงไมไดใชประโยชน  การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 
รอยละ  71.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

5)  ท่ีดินประเภทท่ีโลง เพ่ือการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีดินประเภทนี้ 
หมายถึงท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีดินราชพัสดุ  ซ่ึงเปนท่ีวางเปลาหรือใชประโยชนเพ่ือนันทนาการรวมท้ังพ้ืนท่ี
ถนนและทางเทา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีท่ีดินสาธารณประโยชนจำนวน  4  แปลง  ซ่ึงเปนสระกักเก็บน้ำ  
สำหรับพ้ืนท่ีท่ีใชประโยชนในสนามกีฬา  และสวนสาธารณะนั้นมีเพียงสนามกีฬาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง และโรงเรียนภูวิทยา ท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีรอยละ 0.9 ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

6)  ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา การใชท่ีดินประเภทนี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
ประกอบดวย  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง, โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง, โรงเรียนชุมชน   โนนแดง,  
โรงเรียนภูวิทยา  คิดเปนรอยละ  1.2  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

7)   ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีวัดในพระพุทธศาสนาเพียง 
แหงเดียวคือ วัดโนนแดง  และมีศาลเจาจีนอีก 1 แหง  คิดเปนรอยละ  0.3  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ 

8)   ท่ีดินประเภทสถานท่ีราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ท่ีดินประเภทนี้มี 
รอยละ  0.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ประกอบดวย  สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง หมวดการทางโนนแดง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง การประปาเทศบาลตำบลโนนแดงและสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง 

 
 
1.5  ลักษณะของแหลงน้ำ 

   ในเขตอำเภอโนนแดง โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีลักษณะลาดจากทิศเหนือลงทิศใต และจากทิศ
ตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีลำนํ้าท่ีสำคัญตามธรรมชาติไหลผานในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลโนนแดง  จำนวน  2  สาย  ไดแก  1) ลำสะแทด    และ 2) ลำหวยเจียบ 

ลำหวยเจียบ เปนลำหวยท่ีมีขนาดใหญมีความลึกโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร เปนท่ีรวมของนํ้าจากลำหวยยาง
และลำหวยปลาหมัน ไหลผานบานหนองจาน หมูท่ี 4 บานศรีวัฒนา หมูท่ี 6 บานระหันคาย หมูท่ี 7 บานโนนแดง 
หมูท่ี 1 บานโนนเขวา หมูท่ี 12 บานใหมศรีประทาน หมูท่ี 11 และบานหัวโคก หมูท่ี 4 ไหลลงสูลำสะแทด 
ระยะทางประมาณ 13,557 เมตร 

 
1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ลักษณะทรัพยากรปาไม ในพ้ืนท่ีอำเภอโนนแดง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กท่ีดูแลและรักษาโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการหาของปา และอาหารตามธรรมชาติ 
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๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา        

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓,๗๕๐ ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตำบลโนนแดง  ประกอบดวย 
หมูบาน/ชุมชน  จำนวน  ๘  หมูบาน/ชุมชน  ดังนี้ 

๑.)  ชุมชนโนนแดง    หมูท่ี ๑    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๒.) ชุมชนเต็งสูง    หมูท่ี ๓    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๓.) ชุมชนหัวโคก    หมูท่ี ๔    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๔.) ชุมชนบุตาคง   หมูท่ี ๑๐  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๕.) ชุมชนใหมศรีประทาน  หมูท่ี ๑๑  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๖.) ชุมชนโนนเขวา   หมูท่ี ๑๒  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๗.) ชุมชนหนองโจด   หมูท่ี ๑๓  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๘.) ชุมชนตลาดโนนแดง    หมูท่ี ๑๕  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
๒.๒  การเลือกตั้ง 

   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีชุมชน  8 ชุมชน  โดยจะกำหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนข้ึน
ทุกๆ 2 ป  ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนจะมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการดานตางๆ ภายในชุมชน รวมท้ัง
ประสานความตองการของประชาชนในชุมชนเสนอตอเทศบาลฯ ก็จะไดนำปญหาและความตองการเหลานั้นไป
ดำเนินการตามข้ันตอน  เพ่ือแกไขปญหาใหสำเร็จลุลวง  เรียบรอยและถูกตองโดยผานชองทางตางๆ อาทิเชน 
โครงการเทศบาลพบประชาชน ซ่ึงทางเทศบาลฯไดดำเนินการจัดทำอยางตอเนื่องเปนประจำปเปนตน   

  ในสวนของการมีสวนรวมทางการเมืองมีกระบวนการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโนนแดง  ซ่ึงท่ีผานมาเม่ือคราวการเลือกตั้งในวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  25๖๔  ไดมีผูสมัครลงเลือกตั้งตำแหนง
นายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑ คน  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด 3,๓๘๘ คน มีผูมา
ใชสิทธิ์ในการเลือกต้ังท้ังหมดจำนวน  2,3๑6  คน  คิดเปนรอยละ ๖๘.3๖  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโนนแดงแบงเปน ๒ เขตการเลือกต้ัง  โดยเขตเลือกตั้งท่ี 1  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง 1,๖๘๓  คน  มีผูมาใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน  1,๑๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๖7.๒๐   เขตเลือกตั้งท่ี 2  
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,7๐๕  คน   มีผูมาใชสิทธิ์จำนวน  1,1๘๕ คน  คิดเปน
รอยละ  ๖๙.๕๐ 
 
๓.  ประชากร 

๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น  4,๒๙๒ คน  แยกเปนชาย  2,๐๙๗ คน         

หญิง  2,๑๙๕  คน  มีจำนวนครัวเรือนท้ังหมด  1,๕๘๑ ครัวเรือน  ความหนาแนนของประชากร  7๑๕.๓๓ คน
ตอตารางกิโลเมตร  ลักษณะโครงสรางของประชากรโดยท่ัวไปเปนคนทองถ่ินดั้งเดิมดำรงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
จะมีมาจากถ่ินอ่ืนบางเล็กนอย ไดแก  ขาราชการและประชากรท่ีเขามาประกอบอาชีพคาขายเปนครั้งคราว 
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ตารางแสดง   จำนวนประชากรและครัวเรอืนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกตามรายชุมชน 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน/ชุมชน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๐ 
1 
3 
4 

10 
11 
12 
13 
15 

โนนแดง (ทะเบียนบานกลาง) 
บานโนนแดง 
บานเต็งสูง 
บานหัวโคก 
บานบุตาคง 
บานใหมศรีประทาน 
บานโนนเขวา 
บานหนองโจด 
บานตลาดโนนแดง 

๑ 
2๕๙ 
3๔๒ 
19๙ 
๑๐๑ 
1๒๓ 
7๙ 

๒๓๔ 
2๔3 

๒ 
๓๘๔ 
๔๐๔ 
๒๘๕ 
๑๕๓ 
๒๒๐ 
๑๑๗ 
๓๗๐ 
๑๖๒ 

๓ 
๓๙๖ 
๔๐๑ 
๓๓๑ 
๑๔๑ 
๒๓๖ 
๑๒๙ 
๓๘๔ 
๑๗๕ 

๕ 
๗๘๐ 
๘๐๕ 
๖๑๖ 
๒๙๔ 
๔๕๖ 
๒๔๖ 
๗๕๓ 
๓๓๗ 

 รวม 1,๕๘๑ 2,๐๙๗ 2,๑๙๕ 4,๒๙๒ 

 
ท่ีมา :  สำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   (3๐ ต.ค. 25๖๔) 

 
 
 
 
๓.๒  ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางแสดง   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกตามชวงอายุ 
 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน ๓๘๒ ๔๕๖ อายุต่ำกวา     ๑๘  ป 
จำนวนประชากร ๑,๓๙๐ ๑,๓๒๓ อายุ         ๑๘-๖๐ ป 
จำนวนประชากรผูสงูอายุ ๔๒๓ ๓๑๘ อายุมากกวา     ๖๐ ป 

รวม ๒,๑๙๕ ๒,๐๙๗ รวมท้ังสิ้น    ๔,๒๙๒  คน 

 
ท่ีมา :  สำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   (๓๐  ต.ค. 25๖๔) 
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๔.  สภาพทางสังคม 

๔.๑  การศึกษา 
   ดานการศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีสถานศึกษาท้ังหมด  4  แหง  ไดแก 

1)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง สังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง เปดสอนระดับอนุบาล        
อายุตั้งแต 3-5 ป  มีจำนวนครู  ๙  คน  จำนวนหองเรยีน  ๘  หอง  และจำนวนนักเรียน  1๓๘  คน 

2) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง สังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง เปดสอนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ถึง
ประถมศึกษาปท่ี 6  มีจำนวนครู  ๙ คน  จำนวนหองเรียน 1๑ หอง และจำนวนนักเรียน 2๒๒ คน   (ขอมูล  ณ  
วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  25๖๔) 
 3)  โรงเรียนภูวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  กระทรวงศึกษาธิการ    
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีจำนวนครู  4๔ คน  จำนวนหองเรียน  2๒ หอง และ
จำนวนนักเรียน ๗๐๐ คน  (ขอมูล  ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 25๖๔) 

4) โรงเรียนชุมชนโนนแดง  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7       
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาปท่ี 3  มีจำนวนครู  3๒ คน จำนวนหองเรียน  2๓  หอง  และจำนวน
นักเรียน  ๖2๓  คน  (ขอมูล  ณ  วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 25๖๔)  แยกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 

 

สังกัด 
ทองถิ่น สพฐ. 

สพป.นม7 

สช. สพม. 

เขต 31 

กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนยพัฒนากอนวัยเรียน 
จำนวนหองเรียน/จำนวนเด็ก 
จำนวนครู 
ระดับกอนประถมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 
ระดับประถมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 
ระดับมัธยมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 

 
- 
- 
 

1 
๘ 

1๓๘ 
๙ 
 

1 
1๑ 

2๒๒ 
๙ 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

1 
๖ 

1๐๔ 
๔ 
 

1 
12 

3๓๔ 
1๗ 

 
1 
๕ 

๑๘๕ 
11 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

1 
๒๒ 

๗๐๐ 
4๔ 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

2 
1๔ 

2๔๒ 
1๓ 

 
2 

2๓ 
๕๕๖ 
2๖ 

 
2 

27 
88๕ 
5๕ 
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กีฬา  นันทนาการ/พักผอน  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดง   ประกอบดวย 
1) สนามกีฬาอเนกประสงค  จำนวน  6  แหง 
2) สนามฟุตบอล  จำนวน  ๓  แหง 
3) สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน   จำนวน  1  แหง 
4) สนามบาสเกตบอล  จำนวน  2  แหง 
5) สนามตะกรอ  จำนวน  6  แหง 
6) สระวายน้ำ  จำนวน  -  แหง 
7) หองสมุดประชาชน  จำนวน  -  แหง 
8)  สวนสาธารณะ  จำนวน  3  แหง 
9)  สาธารณสุขอำเภอ  จำนวน  1  แหง 
 
๔.๒  สาธารณสุข 

   1. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน 95 คน 
    2. มีสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  3  แหง 
    3. สวนโรงพยาบาลของรัฐจะอยูหางจากเขตเทศบาลตำบลโนนแดงประมาณ  4  กิโลเมตร  
 
   ขอมูลดานสุขภาวะของประชากร 
   ปญหาสุขภาพท่ีสำคัญของอำเภอโนนแดง 5 อันดับแรก คือ 1.  โรคไขหวัดใหญ   2.  โรคเบาหวาน         
3. โรคไขเลือดออก  4. โรคมือเทาปาก  5. สุขภาพชองปาก  

 
๔.๓  อาชญากรรม 

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อำเภอโนนแดงมีการปองกันในพ้ืนท่ี โดยมีการจัดระบบการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในดานตางๆ และมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง 1 แหง และมีการ
ปราบปรามผูกระทำความผิดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) สถิติเพลิงไหมท่ีผานมา  จำนวน  ๔  ครั้ง แยกเปน 

ป 25๖๓ - นอกเขตเทศบาล  จำนวน  ๑  ครั้ง 
    -ในเขตเทศบาล     จำนวน  ๒  ครั้ง 
 ป 25๖๔ - นอกเขตเทศบาล  จำนวน  ๒  ครั้ง 
    -ในเขตเทศบาล     จำนวน  ๓  ครั้ง 
 - การชวยเหลือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอ่ืนๆ จำนวน ๔  ครั้ง 

2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปท่ีผานมา คิดเปนผูเสียชีวิต – คน 
    บาดเจ็บ – คน  ทรัพยสินมูลคา  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
3) รถยนตดับเพลิง  จำนวน  ๒  คัน  แยกเปน (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ) 
 - คันท่ี ๑ บรรจุน้ำได 12,๐๐๐ ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2547  ราคา  3,788,000  บาท 
   - คันท่ี ๒ บรรจุน้ำได ๖,๐๐๐ ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 25๖๒  ราคา  3,8๐๐,000  บาท 
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  1  เครื่อง 
5) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  คน 
6) พนักงานดับเพลิงจำนวน  2  คน  พนักงานขับรถดับเพลิง  1  คน 
7) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จำนวน  ๖๐  คน 
8) การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปท่ีผานมาจำนวน  1  ครั้ง 
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การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และสวัสดิการของประชาชน 
เทศบาลตำบลโนนแดงไดจัดใหมีการฝกอบรม อปพร. รุนแรกเม่ือปงบประมาณ 2543 ปจจุบันมีสมาชิก 

อปพร. จำนวน  ๖๐  คน  นอกจากนี้ยังจัดใหมีการฝกอบรมทบทวนเพ่ือเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ
ประชาชนใหมีความพรอมอยูเสมอเปนประจำทุกป  เม่ือประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ  
พรอมท้ังจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเรียบรอย พรอมท่ีจะรับมือกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา 

 
๔.๔  ยาเสพติด 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดง  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดงชวยดูแลรักษาความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรวมถึงการควบคุมปองกันและปราบปรามเรื่อง
ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่องเปนประจำ 

 
๔.๕  การสังคมสงเคราะห 

   ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีผูท่ีไดรับ
การสังคมสงเคราะห ดังนี้ 

(1) ผูสูงอายุ จำนวน ๘๗๐   คน 
(2) ผูพิการ จำนวน      ๑๓๕  คน 
(3) ผูปวยเอดส จำนวน 0  คน 
(4) คนไรท่ีพึง จำนวน 0  คน 

 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนสง 
   การเดินทางเขาสูอำเภอโนนแดงไดโดยใชเสนทางจากถนนมิตรภาพ ตรงแยกบานวัด ต.เทพาลัย อ.คง   
ไปตามถนนเจนจบทิศ ระยะทางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนแดง มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
เทศบาลตำบลโนนแดง สามารถใชเสนทางคมนาคมติดตอกับอำเภอและจังหวัดตางๆ ไดโดยใชถนนสายหลัก      
4  สาย คือ 

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  207 (ถนนเจนจบทิศ)  ซ่ึงเปนถนนท่ีเชื่อมระหวางทางหลวง
แผนดินหมายเลข2  กิโลเมตรท่ี 208+285 บานวัด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ผานเทศบาลตำบลโนนแดง
ไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน รอยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร นครพนม อำนาจเจริญ เปนตน 

2. ทางเลียบคลองชลประทาน  คลอง  1  ซาย  จากอำเภอพิมายสามารถเดินทางมายังอำเภอ
โนนแดงได  โดยผานตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  และบานตะเภาหนุน อำเภอโนนแดง ระยะทาง  22  กิโลเมตร  

3. ทางหลวงชนบท จากบานหัวหนอง อำเภอบัวใหญ  สามารถเดินทางมายังเทศบาลตำบลโนน
แดงไดโดยผานบานโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ระยะทาง  23 กิโลเมตร 

4. จาก อ.สีดา  ตามทางหลวงหมายเลข 2  สามารถเดินทางมายังเทศบาลตำบลโนนแดงไดโดย
ทางหลวงชนบทผานบานสำโรงเหนือ ต.วังหิน บานสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
    นอกจากนี้ยังมีถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  ซ่ึงเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ หลาย
เสนทาง  สภาพถนนเปนลูกรังและหินคลุกจำนวน 21 สาย  ระยะทาง 21.90 กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจำนวน 75 สาย  ระยะทาง 31.10 กิโลเมตร  และถนนลาดยางจำนวน  2  สาย  ระยะทาง  4.5  
กิโลเมตร 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนแดง สวนที่ 1 - 10 

 

 
 การจัดการขนสงมวลชน 
   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีการใหบริการขนสงทางรถยนตโดยสารระหวางอำเภอและจังหวัดตางๆ  มี
จุดใหบริการจอดรถรับ - สงผูโดยสารท่ีทารถเทศบาลตำบลโนนแดงบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 (ถนนเจน
จบทิศ)  สามารถเชื่อมไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดหลายจังหวัด เชน รอยเอ็ด มุกดาหาร 
ยโสธร นครพนม อำนาจเจริญ  ซ่ึงมีรถยนตโดยสารผานหลายสาย  เชน 
  สาย  928  กรุงเทพฯ  -  มุกดาหาร 
  สาย  929  กรุงเทพฯ  -  เขมราฐ 
  สาย  934  กรุงเทพฯ  -  พนมไพร 
  สาย  935  กรุงเทพฯ  -  สุวรรณภูมิ 
  สาย  955  กรุงเทพฯ  -  โขงเจียม 
  สาย  86    กรุงเทพฯ  -  ธาตุพนม 
  สาย  502  นครราชสีมา  -  ยโสธร 
  สาย  502  นครราชสีมา  -  ประทาย 

 
๕.๒  การไฟฟา 
กิจการไฟฟาในเขตเทศบาลโนนแดง อยูในเขตควบคุมของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอประทาย หนวย

อำเภอโนนแดง  การใหบริการไฟฟาภายในเขตเทศบาลยังไมท่ัวถึง  เนื่องจากชุมชนขยายตัวมีการสรางบานเรือน
เพ่ิมมากข้ึน จำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  1,๕๘๑  ครอบครัว  ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟาสาธารณะจำนวน  ๙๕  
สาย  ถนนท่ียังไมมีไฟฟาสาธารณะจำนวน ๕ สาย 

 
๕.๓  การประปา 
ปจจุบันการบริการดานการประปา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงดำเนินการโดยเทศบาลตำบลโนนแดง  

ใชน้ำดิบจากลำสะแทด จายน้ำใหแกผูใชท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลรวมท้ังสวนราชการตางๆดวย  
จำนวน 1,๔๙๘  ราย  ปริมาณน้ำประปาท่ีผลิตไดจำนวน  1,200  ลูกบาศกเมตรตอวัน  น้ำประปาท่ีตองการใช
จำนวน  885  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 
๕.๔  โทรศัพท 
เทศบาลตำบลโนนแดงมีชองทางการติดตอสื่อสารกับทองถ่ินอ่ืนๆ ไดหลายทางมีชุมสายโทรศัพท  1  แหง  

จำนวนครัวเรือนท่ีมีโทรศัพทใชประมาณ 1,400 ครอบครัว  โทรศัพทสาธารณะ  7  หมายเลข  โทรศัพท
สำนักงานเทศบาล  2  หมายเลข  นอกจากนี้มีการติดตอทางเครือขายวิทยุสื่อสาร ท่ีทำการปกครองอำเภอโนน
แดง  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงมีวิทยุสื่อสารมือถือ  16  เครื่อง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง โรงเรียนชุมชนโนนแดง และโรงเรยีนภู
วิทยา 

 
๕.๕  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
เทศบาลตำบลโนนแดงมีชองทางการติดตอสื่อสารกับทองถ่ินอ่ืนๆ ไดหลายทางท้ังทางจดหมาย  โทรศัพท

และโทรเลข  โดยมีท่ีทำการไปรษณียอำเภอโนนแดง  ๑  แหง   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๑  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง  
อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   
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๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
การเกษตรกรรม  อาชีพหลัก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทำนาเปนหลัก รองลงมาคือเลี้ยงสัตวและ

ปลูกผักสวนครัว อาชีพรอง เกษตรกรจะทำการปลูกพืชอายุสั้นและขาวนาปรังจะทำการเพาะปลูกหลังจากเสร็จสิ้น
การเก็บเก่ียวขาวนาปแลว พ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ  14,389  ไร  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก  ขาว  
พ้ืนท่ีปลูกขาว ประมาณ 9,203 ไร ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 719 ครัวเรือน มูลคาผลผลิตทางการเกษตร
ประมาณ 25,000  บาทตอครอบครัวตอป 

 
๖.๒  การประมง 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไมมีการประกอบอาชีพดานการประมง  เนื่องจากประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ไมมีแหลงน้ำตามธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ  
 
๖.๓  การปศุสัตว 
ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงสัตวควบคูไปกับการเพาะปลูก เชน  โค  กระบือ  และสุกร  สำหรับ

เปดและไกนั้นเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน มูลคาผลผลิตในทางปศุสัตวไมมากนัก 
 
๖.๔  การบริการ 
การบริการดานสถานท่ีพัก ประเภทรีสอรท  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีจำนวน  2  แหง 
 
๖.๕  การทองเท่ียว 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  ยังไมมีสถานท่ีแหลงทองเท่ียว   
 
๖.๖  อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนใหญจะเปน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีโรงสีขาว  6  แหง  รานซอมเครื่องยนต  9  แหง  โรงงานผลิตขนมจีน  3  แหง มี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ  ๔0  คน 

 
๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชยกรรม  การคาและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมดานนี้เกิดข้ึนคอนขางหนาแนน 

โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกลกับตลาดเทศบาล เปนการคาเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน 
และอุปกรณการเกษตร สำหรับใหบริการในเขตชุมชนเขตเทศบาลและหมูบานใกลเคียง และมีการรับซ้ือ
ขาวเปลือกจากเกษตรกรบางพอสมควร  ในวันศุกรมีการจัดตลาดนัดภายในบริเวณวัดโนนแดง ซ่ึงจะมีการซ้ือขาย
สินคาคึกคักกวาวันอ่ืน นอกจากนี้ก็มีธนาคาร  1  แหง  คือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถานี
บริการน้ำมัน  1  แหง  รานจำหนายสินคาเบ็ดเตล็ดประมาณ  30  แหง รานอาหาร 10 แหง รานขายวัสดุ
กอสราง 3 แหง หางหุนสวนจำกัดจดทะเบียน 2 แหง ตลาดสดเทศบาล 1 แหง 

 
๖.๘  แรงงาน 
แรงงานรายไดประชากร  ประชากรในเขตเทศบาลประมาณรอยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

นอกนั้นประกอบอาชีพดานการพาณิชยกรรม  บริการ  รับราชการ  และอุตสาหกรรม โดยมีรายไดตอหัวเฉลี่ย
ประมาณ  99,9๐๐.-บาทตอหัวตอป  (ขอมูลพ้ืนฐาน (เขตเมือง) ป 25๖๔) 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๗.๑  การนับถือศาสนา 
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  

จำนวน  ๑  แหง  คือ วัดโนนแดง  ตั้งอยูท่ีหมู ๑๕  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
๗.๒  ประเพณแีละงานประจำป 

   วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีสำคัญ  ไดแก 
 1)  ประเพณีข้ึนปใหม  เดือนมกราคม  กิจกรรมท่ีสำคัญ  ไดแก  การทำบุญตักบาตร 
 2)  ประเพณีตรุษจีน  ประมาณเดือนกุมภาพันธ กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การไหวเจา  การเฉลิม

ฉลอง และการแสดงมหรสพตางๆ 
 3)  ประเพณีสงกรานต เดือนเมษายน  กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การจัดขบวนแห การประกวด

เทพีสงกรานต การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ และการแสดงมหรสพตางๆ 
 4)  ประเพณีเขาพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การแหเทียนพรรษา 

การจัดการประกวดขบวนแหของหมูบานตางๆ ในอำเภอโนนแดง 
 5)  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การประกวดกระทง 

การประกวดนางนพมาศ และการแสดงมหรสพตาง ๆ 
 6) วันสำคัญของชาติ ไดแก  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม,  

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การทำบุญเลี้ยงพระ 
การลงนามถวายพระพร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงมหรสพตางๆ นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
คือ วันปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การถวายราชสดุดี  และการทำบุญเลี้ยงพระ เปนตน 
 

๗.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดงใชภาษาถ่ินสวนใหญเปนภาษาไทยโคราช  และในชุมชนแตละชุมชนก็มี

ภูมิปญญาทองถ่ินแตละดานท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไดสืบตอกันมา อาทิเชน 

   -ชุมชนโนนแดงหมูท่ี 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก  นางสมบัติ ศรีวิเศษ ท่ีอยู 7 หมูท่ี 1 
ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ นวดแผนไทย  

   -ชุมชนเต็งสูง หมูท่ี 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก  นางสมพงษ พิบูลย ท่ีอยู 4  หมูท่ี 3 บาน
เต็งสูง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ การใชสมุนไพรและนวดสมุนไพร  
   ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก  นางลำพึง ประจิตร ท่ีอยู 18/3 หมูท่ี 3 บานเต็ง
สูง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ การทำบายศรีสูขวัญ  

  -ชุมชนหัวโคก หมูท่ี 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก นายรุง
สุริยา  พลแสน ท่ีอยู 4๕ หมูท่ี 4 บานหัวโคก ตำบลโนนแดง  มีความรู/ความสามารถ คือ ดนตรีพ้ืนบาน  
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนแดง สวนที่ 1 - 13 

 

 
   -ชุมชนบุตาคง หมูท่ี 10 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรู/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี 
ไดแก  
   1) ชื่อ นางศิริลักษณ บรรดาศักดิ์ ท่ีอยู 7 หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ เกษตรแนวทางใหมตามพระราชดำริ  
  2) ชื่อ นายยูน แกวระหัน ท่ีอยู 11 หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ 
การปรับสภาพดิน  
   ๓) ชื่อ นางนุน ประจติร  ท่ีอยู ๔๓ หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ 
งานหัตถกรรม 

    -ชุมชนใหมศรีประทาน หมูท่ี 11  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา   ผูมีความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูมีความรูดานการทำอาหาร และ การถนอมอาหาร ไดแก  
  1) ชื่อ นายเสริม แข็งขัน ท่ีอยู 99 หมูท่ี 11 บานใหมศรีประทาน ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ศาสนพิธี  
  2) ชื่อ นางปรางค มุงปนกลาง ท่ีอยู 98/2 หมูท่ี 11 บานใหมศรีประทาน ตำบลโนนแดง  มีความรู
ความสามารถ คือ ทำไขเค็ม, ปลารา, ไสกรอกเนื้อ  

  -ชุมชนโนนเขวา หมูท่ี 12 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก  
นายดำ โมรานอก ท่ีอยู 54 หมูท่ี 12 บานโนนเขวา ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ งานชางไม และ
จักสาน  

   -ชุมชนหนองโจด หมูท่ี 13 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก นายสำรวย ประจติร ท่ีอยู 
๑๑๗ หมูท่ี 13 บานหนองโจด ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ ดานดนตรีพ้ืนบานกลองยาว  

  -ชุมชนตลาดโนนแดง หมูท่ี 15 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก  
  1) ชื่อ นางเภา ธรรมโส ท่ีอยู 55 หมูท่ี 15 บานตลาดโนนแดง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ทอเสื่อ ทอผาไหม และทอพรมไหม เปนอาชีพได  
  2) ชื่อ นายเฉลิม คายสงคราม ท่ีอยู 125/1 บานตลาดโนนแดง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ฝมือดานการชางไม  

 
 
๗.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีสินคาพ้ืนเมืองท่ีไดรับการสงเสริมเปนสินคาโอทอป  ประเภทอาหาร  คือ  

ขนมนางเล็ด  จากกลุมสงเสริมอาชีพชุมชนใหมศรีประทาน  ม.๑๑  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
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๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑  น้ำ 
   1. น้ำเสีย 
   1) ปริมาณน้ำเสียประมาณ 700 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   2) ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีใช   - รวม  - แหง 
   3) น้ำเสียท่ีบำบัดได จำนวน  - ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   4) คา BOD ในคลอง/ทางระบายนำ้สายหลัก 
  
  2. ขยะมูลฝอย 
  1) ปริมาณขยะ 6.๔0 ตัน/วนั 
  2) รถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเปน 
   2.1 รถยนตบรรทุกขยะ ขนาดความจุ 12 ทลบ.หลา ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2546                                 
(ปจจุบันไมไดใชในการจัดเก็บขยะ) 
   2.2 รถยนตบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2552 
  3) ขยะท่ีเก็บขนได จำนวน 10 ลบ.ม./วัน (13.079 ลบ.หลา/วนั) 
  4) ขยะท่ีกำจัดได จำนวน 10 ลบ.ม./วัน (13.079 ลบ.หลา/วัน) 
 กำจัดโดยวิธี  กองบนพ้ืน       กองบนพ้ืนแลวเผา 
    ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ     หมักทำปุย 
    เผาในเตาเผาขยะ 
    อ่ืนๆ ฝงกลบแตไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
  5) ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะท่ีกำจัดขยะท่ีกำลังใช จำนวน 35 ไร 2 งาน 10 ตารางวา  ตัง้อยูท่ีหมูท่ี 8      
ตำบลดอนยาวใหญ   อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
   - หางจากเขตทองถ่ินเปนระยะทาง 10 กม. 
   - ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะท่ีใชไปแลว ประมาณจำนวน ๘ ไร 
   - เหลือท่ีดินกำจัดขยะไดอีก ประมาณจำนวน ๒๗ ไร 2 งาน 10 ตร.วา 
   - คาดวาจะสามารถกำจัดขยะไดอีก 2๐ ป 
  6) สภาพการเปนเจาของท่ีดินสำหรับการกำจัดขยะ 
   - ทองถ่ินจัดซ้ือเอง เม่ือ พ.ศ. 2548  ราคา 712,000.-  บาท 
   - เชาท่ีดินเอกชน ตั้งแต พ.ศ.-      ปจจุบันคาเชาปละ   -บาท 
  7) ท่ีดินสำรองท่ีเตรียมไวสำหรับกำจัดขยะ  จำนวน   -ไร   (งบประมาณ   -บาท) 

 
๘.๒  ปาไม 
ลักษณะของทรัพยากรปาไม ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอโนนแดง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กท่ีดูแลและรักษา

โดยประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการหาของปาและอาหารตามธรรมชาติ 
 
๘.๓  ภูเขา 
ลักษณะภูมิประเทศในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลโนนแดงเปนพ้ืนท่ีราบไมมีภูเขา 
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๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องจากสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนนแดงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กยังขาดความ

อุดมสมบูรณและมีความแหงแลงในชวงฤดูรอนประกอบกับสภาพดินในบางพ้ืนท่ีมีความเค็ม ปาไมและการ
เพาะปลูกพืชตางๆ  จึงยังไมสมบูรณเทาท่ีควร 
 
 
 
๙.  อ่ืนๆ   (ถามีระบุดวย) 
   โครงสรางและอัตรากำลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    
 
1)  โครงสราง 
 
 

 
 
 

                
 
 
 
 

ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลโนนแดง 

นายธีรพงษ ์ จินตนามณีรัตน์      นายกเทศมนตรี 
นายติม    ปักนอก        รองนายกฯ 
นางพิทธิยา  พฒันเดชากูล  รองนายกฯ 
นายธนชยั   เผยศิริ    ท่ีปรึกษาฯ 
นายภาณุมาศ  บุญศรี   เลขานุการฯ 

หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
นายธนสร  สารนอก 

ปลดัเทศบาลฯ 

เทศบาลตาํบลโนนแดง สภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
นายรวม    บุญเท่ียง    ประธานสภาฯ 
นายธงชยั   ประกอบผล   รองประธานสภาฯ 
นายประสิทธ์ิ  จาํนงนอก  สมาชิกสภาฯ 
นายสมพงศ ์    พิมพก์ลาง สมาชิกสภาฯ 
นายสุรัตน์    แกว้ด่านจาก สมาชิกสภาฯ 
นายยทุธพงษ ์  ญาติกลาง สมาชิกสภาฯ 
นายช่ืน    เงินโพธ์ิ  สมาชิกสภาฯ 
นายบุญมี    ผินพิมาย  สมาชิกสภาฯ 
นางพนิดา   คาํภีระ  สมาชิกสภาฯ 
นายอุดร     พลนอก  สมาชิกสภาฯ 
นางอุ่น    บรรจงนอก สมาชิกสภาฯ 
นายอารุณ   ฉตัรพิมาย สมาชิกสภาฯ 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล 
กองคลงั กองช่าง กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 
กองการศึกษา กองการประปา 
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2)  อัตรากำลัง   

  ก. พนักงานสามัญ  (ตามกรอบอัตรากำลัง ๓๐  อัตรา)    
       มีพนักงานเทศบาลสามัญครองตำแหนง  ๒๑  อัตรา  ดังนี้ 

      สำนักปลัดเทศบาล 
    1. นายธนสร   สารนอก   ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถ่ิน) 
     2. นางภานุชนารถ  จิตรพิมาย  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
   3. นางอมรรัตน  พูนสวัสดิ์  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
   4. นางสาววิไลลักษณ  รุงเลิศกสิกิจ นิติกรชำนาญการ 
   5. นายสุทธิชัย   ชูยะไข         เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
   6. นางระวิวรรณ   เขตคาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     7. นางสาวสุดารัตน   ภูชนิด    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     ๘. นางชุดา  โพธิอาภา    นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
     ๙. นางศิริประภา  ภูแผนนา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      

  กองคลัง 
   ๑๐. นางสาวจิรปรียา  รั้งกระโทก  ผูอำนวยการกองคลัง 
     ๑๑. นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแกว  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
   ๑๒. นางสาวกิตติยา  บรรจง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
   1๓. นางสาวสุกานดา  กลาหาญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    1๔. นางสาวเกสินี   ศรีสุวรรณ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    1๕. นางสาววิไลภร  ดอกกลาง   นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญงาน 
    ๑๖. นางสาวประนอม  รั่งสันเทียะ  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
 

กองชาง 
   1๗. นายสมนึก  วรรณวิกรม  ผูอำนวยการกองชาง  
   1๘. นายมิตรอุดร  พลวงศษา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   1๙. นางสาววิไลลักษณ  กุลนันทนนท หัวหนาฝายบริการงานสาธารณสุข 
   ๒๐. นางจารุวรรณ  ชโีพธิ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 

            กองการศึกษา 
   ๒๑. นายนวรัฐ  ตอสกุล     ผูอำนวยการกองการศึกษา 
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ลูกจางประจำ  จำนวน  ๒  คน ไดแก 
   1. นางสิริพันธุ   ภวภูตานนท  พนักงานพัสดุ 
   ๒. นายวิเชียร  ปกนอก   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
 

  ข.  พนักงานครูเทศบาล  รวมท้ังส้ิน  1๘  คน  ประกอบดวย 
     สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง   จำนวน   ๙   คน 
   1.  นางพชรพัชร   ราชนิล    ผูบริหารสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 
     2.  นางสายฝน   ทิพยลม   ครู คศ.๓   
   3.  นางสาวธนชัพร  ทองนอก  ครู คศ.๓ 
    ๔.  นางสาวชุติกาญจน  บุญภิญโญ  ครู คศ.๓ 
     ๕.  นางกาญจนา   สุวรรณไตรย  ครู คศ.๓ 
   ๖.  นางศรีสุดา  ประจง   ครู คศ.2 
   ๗.  นางสาวเพ็ญพิชชา   ณรงคศักดิ์ศิลป ครู คศ.๒ 
   ๘.  นางสาวมะลิวรรณ  ชอบสะอาด ครู คศ.๒ 
     ๙.  นางสาวพจมาน  ผาดไธสง   ครู คศ.๒ 

     สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง   จำนวน    ๙   คน 
    1.  นายสุรศักดิ์  พองพรหม ผูบริหารสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลโนนแดง 
     2.  นางสาวประเทือง  เพ็ชรพล  ครู คศ.๓ 
     ๓. นางลาวัลย  คำยา    ครู คศ.๒ 
     ๔. นางปริตา   สมนอย   ครู คศ.๒ 
     ๕. นางสาวสุมาลี  ไชยปญหา  ครู คศ.๒ 
     ๖. นางสาวทองมวน  มะโนวัน    ครู คศ.1 
    ๗. นางสาวธัญญนลิน  แกนนอก   ครู คศ.1 
     ๘. นางสาวศิริพร  จันทรสีชา   ครู คศ.1 
     ๙.นางสาวทัศนีย  แขตสันเทียะ  ครู คศ.1 
 

  ค. พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน   1๐   คน ไดแก 
             1. นายไพรัช  ขุมทรัพย   ผูชวยนายชางโยธา 
    2. นายอนงค  ภูมินอก   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
   3. นายอนุกูญ  แกนนอก   ผูชวยนักสันทนาการ 
   4.  นางสาวยุพาพร    คตชัง   ผูชวยคร ู
   5.  นางจิราพร    แกวระหัน  ผูชวยคร ู
    6. นางสาวอนงคนาถ   พรมสอน   ผูชวยคร ู
   ๗. นางสาวรวินันท   ดุลสันเทียะ    ผูชวยคร ู
     ๘. นางสาววีรินทรดา  ประสทิธิ์จิรภัทร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   ๙. นางสาววัลลยา  เกิดโมลี  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
    1๐.นางสาวสุปราณี  กลาหาญ  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
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   ง. พนักงานจางท่ัวไป     จำนวน   2๒   คน 
   1. นางสายยนต  จำนงนอก  ภารโรงสำนักงานเทศบาลฯ 
    2. นายใจ  ปรีเปรม   ภารโรง  ร.ร.อนุบาลฯ 
     3. นายสมเกียรติ  ประสมไก  ภารโรง  ร.ร.เทศบาลฯ 

๔. นางกนกพรรณ  แดนพิมาย  คนงานท่ัวไป  รร.อนุบาลฯ 
๕. นางนิธินันท   ประสมไก    คนงานท่ัวไป  รร.เทศบาลฯ 
๖. นายธีระวัฒน  คำภูเมือง   พนักงานขับรถยนต 
๗. นายวิศรุต   มีระหันนอก   พนักงานขับรถดับเพลิง 
๘. นายสรุพัศ   นาคทอง    พนักงานดับเพลิง 
๙. นายอนุสรณ   โมรานอก   พนักงานดับเพลิง 
๑๐. นายนัน  โมรานอก   คนงานท่ัวไป 

   ๑๑. นายทศมาส  ปรัชญาภูมิ  คนงานท่ัวไป 
   ๑๒. นางศิราณี   แกวขอนอก  คนงานท่ัวไป   
   ๑๓. นายผิน  กลาหาญ   คนงานท่ัวไป 
   ๑๔. นายชูชาติ  ศรีวิเศษ   คนงานท่ัวไป 
   1๕. นายอุเทน  คงโนนนอก  คนงานท่ัวไป 
   1๖. นายเปรม  ศรีนา   คนงานท่ัวไป 

1๗.นายสงัด   บุตรศรีภูมิ   คนงานท่ัวไป 
1๘. นายใบ  ริดกระโทก   คนงานประจำรถขยะ 

   ๑๙. นายสมอนงค  พิมพสระเกษ  คนงานประจำรถขยะ 
     ๒๐. นายสุทธิพล   คอกกลาง    คนงานประจำรถขยะ 
    2๑. นายสมบูรณ  ภูถนนนอก  พนักงานผลิตน้ำประปา 

๒๒. นางสาวศุภิกา   ทองนอก   คนงานท่ัวไป 
 
 
 

************************** 
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    ส่วนที ่ ๒ 

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑   แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

    วิสัยทัศนประเทศไทย   
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

  1. ความม่ันคง  
    1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก ประเทศและ
มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง  
    1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี ม่ันคง มี
งานและรายไดท่ีม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  
    1.4 ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

  2. ความม่ังคั่ง  
   2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม  
   2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน จุดสำคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน  
   2.3 มีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน และทุนอ่ืนๆ 
 

  3. ความย่ังยืน  
   3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่องโดย ไมใช
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  
   3.2 มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
  3.3 คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ และ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 
 
 
  โดยมเีป้าหมายการพฒันาประเทศ คอื “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พฒันาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยัง่ยืน” โดยยกระดบัศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมติ ิพฒันาคนในทุกมติแิละในทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนด ีเก่ง และมคีุณภาพ สรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และมภีาครฐัของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประกอบดว้ย 

  ๑) ความอยู่ดมีสีุขของคนไทยและสงัคมไทย 

  ๒) ขดีความสามารถในการแขง่ขนั การพฒันาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้

  ๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 

  ๔) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสงัคม 

  ๕) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม และความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิ

  ๖) ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐั 
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  ๔. ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 

  เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ

เป้าหมายการพฒันาประเทศขา้งตน้ จงึจาํเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศระยะยาวทีจ่ะทําให้

ประเทศไทยมคีวามมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมคิุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายในและ

ภายนอกประเทศในทุกมติทุิกรูปแบบและทุกระดบั ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิารของ

ประเทศไดร้บัการพฒันายกระดบัไปสู่การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการสรา้งมูลค่าเพิม่และพฒันากลไก

ทีส่ําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม่ที่จะสรา้งและเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อยกระดบั

ฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คน

ไทยได้รบัการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิด

วเิคราะห์ สามารถ “รู้ รบั ปรบัใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงบรกิารพื้นฐาน ระบบ

สวสัดกิาร และกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่มใีครถูกทิง้ไวข้า้งหลงั  การพฒันาประเทศ

ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาต ิจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารฐั” โดยประกอบด้วย ๖ 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขนั, ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย,์ ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม, ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดย

แต่ละยุทธศาสตรม์เีป้าหมายและประเดน็การพฒันา ดงัน้ี 

  ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง มีเป้าหมายการพฒันาที่สําคญั คอื ประเทศชาติมัน่คง

ประชาชนมคีวามสุข เน้นการบรหิารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั เอกราช

อธปิไตย และมคีวามสงบเรยีบรอ้ยในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัชาต ิสงัคม ชุมชน มุ่งเน้นการพฒันาคนเครื่องมอื 

เทคโนโลย ีและระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มคีวามพรอ้มสามารถรบัมอืกบัภยัคุกคามและภยัพบิตัไิด้ทุก

รปูแบบ และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คงทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทัง้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน 

ประชาสงัคม และองค์กรที่ไม่ใช่รฐั  รวมถงึประเทศเพื่อนบ้านและมติรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกั

ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ

ขบัเคลื่อนไปไดต้ามทศิทางและเป้าหมายทีก่ําหนด 

 

  ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่

มุ่งเน้นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติ ิบนพื้นฐานแนวคดิ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อ

ยอดอดตี” โดยมองกลบัไปทีร่ากเหงา้ทางเศรษฐกจิ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และจุดเด่นทาง

ทรพัยากรธรรมชาตทิี่หลากหลาย รวมทัง้ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นํามา

ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรบักับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

สมยัใหม่ (๒) “ปรบัปัจจุบนั” เพือ่ปทูางสูอ่นาคต ผ่านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศในมติติ่าง ๆ  



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๒ - ๔ 
 

 

 

ทัง้โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและดิจทิลั และการปรบั

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 

ดว้ยการเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่นใหม่รวมถงึปรบัรูปแบบธุรกจิ เพือ่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรบัอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรบั

ปัจจุบนั พรอ้มทัง้การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาครฐัให้ประเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายได้และการจา้ง

งานใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนในเวทโีลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการกนิดอียู่ด ี

รวมถงึการเพิม่ขึน้ของคนชัน้กลางและลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดใ้นคราวเดยีวกนั 

 

  ๔.๓ ยุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์มเีป้าหมายการ

พฒันาที่สําคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมติแิละในทุกช่วงวยัให้เป็นคนด ีเก่ง และมคีุณภาพ โดยคนไทยมคีวาม

พรอ้มทัง้กาย ใจ สตปัิญญา มพีฒันาการทีด่รีอบดา้นและมสีุขภาวะทีด่ใีนทุกช่วงวยัมจีติสาธารณะรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและผูอ้ื่น มธัยสัถ ์อดออม โอบออ้มอาร ีมวีนิัย รกัษาศลีธรรมและเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิมหีลกัคดิ

ทีถู่กต้อง มทีกัษะทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่๒๑ มทีกัษะสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาทีส่าม และอนุรกัษ์ภาษา

ท้องถิ่น มนิีสยัรกัการเรยีนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ สู่การเป็นคนไทยที่มทีกัษะสูง 

เป็นนวตักร นกัคดิ ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมสีมัมาชพีตามความถนดัของตนเอง 

 

  ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ

พฒันาที่ให้ความสําคญักบัการดงึเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ภาคเอกชน ประชาสงัคม ชุมชนท้องถิ่น 

มาร่วมขบัเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมทําเพือ่ส่วนรวม การกระจาย

อํานาจและความรบัผดิชอบไปสู่กลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัท้องถิน่การเสรมิสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรยีมความพร้อมของประชากรไทยทัง้ในมติิสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สงัคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครวั 

ชุมชน และสงัคมให้นานที่สุด โดยรฐัให้หลกัประกนัการเข้าถึงบรกิารและสวสัดิการที่มคีุณภาพอย่างเป็น

ธรรมและทัว่ถงึ 

 

  ๔.๕ ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มี

เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนํา ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนในทุกมิติทัง้ด้านสงัคม 

เศรษฐกจิ  สิง่แวดลอ้ม  ธรรมาภบิาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกนัทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศอย่างบูรณาการ ใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการใหทุ้กฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

ได้เข้ามามสี่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการ

เตบิโตร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติโดยใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งสมดุล

ทัง้ ๓ ดา้น อนัจะนําไปสูค่วามยัง่ยนืเพือ่คนรุ่นต่อไปอย่างแทจ้รงิ 

 

 

 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๒ - ๕ 
 

 

 

  ๔ .๖  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            

มเีป้าหมายการพฒันาที่สําคญัเพื่อปรบัเปลี่ยนภาครฐัที่ยดึหลกั “ภาครฐัของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครฐัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรฐั

ที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขนัมีสมรรถนะสูง  ยึดหลัก      

ธรรมาภบิาล ปรบัวฒันธรรมการทํางานใหมุ่้งผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์สว่นรวมมคีวามทนัสมยั และพรอ้ม

ทีจ่ะปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่การนํานวตักรรม เทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทลัเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ

มาตรฐานสากล รวมทัง้มลีกัษณะเปิดกวา้ง เชื่อมโยงถงึกนัและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วม

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสงัคม

ต้องร่วมกนัปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจรติ ความมธัยสัถ ์และสรา้งจติสํานึกในการปฏเิสธไม่ยอมรบัการ

ทุจรติประพฤติมชิอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนัน้ กฎหมายต้องมคีวามชดัเจน มเีพียงเท่าที่จําเป็น มคีวาม

ทนัสมยั มคีวามเป็นสากล มปีระสทิธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมลํ้าและเอื้อต่อการพฒันา โดย

กระบวนการยุตธิรรมมกีารบรหิารที่มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิและการอํานวยความยุตธิรรม

ตามหลกันิตธิรรม 

 
   ๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

   ยึดหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  
 
    1) ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มี
ท้ังหมด 20 ประเด็น ดังนี้  
    1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของ ประเทศ  
     2. การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
    3. การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ  
     4. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  
    5. การปรบัโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซมูลคา  
     6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนท่ี   
     7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสูฐานการ
ผลิต และบริการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับการวางรากฐานเพ่ือสรางและพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการสำหรับอนาคต  
     8. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม  
     9. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพให
เติบโต และสนับสนุนภาคการผลิต  
     10. การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต  
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     11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน  และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม  
    12. การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  
     13. การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ  
     14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรางธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
     15. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และ พัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม  
     16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
     17. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มท่ี  
     18. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ  
     19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหสามารถแขงขันได  
     20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ  
 
 
   2.) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

    วัตถุประสงค  
     1. มีจริยธรรม ความรูความสามารถ และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
     2. มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม  
     3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แขงขันได และมีความยั่งยืน  
    4. รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
     5. การบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ  
     6. กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  
     7. ผลักดันใหมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ  
 

    เปาหมาย  
     1. คนไทยมีคุณลักษณะ ท่ีมีวินัย มีทัศนคติท่ีดีตอสังคม  
     2. ความเหลื่อมล้ำ ทางดานรายได และความยากจนลดลง  
     3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเขมแข็ง และแขงขันได  
     4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
     5. มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ  
     6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวม 
จากประชาชน  
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    3.) ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด         
๑๐ ยุทธศาสตร  
    1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 
     6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและ           
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
     7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
     8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
     10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
    ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

๑.๓  (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

        เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) คือ เสนอให พลิกโฉมประเทศไทยไปสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”        
มี  4 องคประกอบสำคัญ คือ  

1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีหมุดหมาย ดังนี้ 
(1) ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
(2) ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน 
(3) ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
(4) ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
(5) ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของภูมิภาค 
(6) ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

 
2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค  

(๑) ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
(๒) ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนาอยู 
(๓) ไทยมี ความยากจนข ามรุ นลดลง และคนไทยทุ กคนมี ความคุ มครองทางสั งคม 

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 

3) วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน  
(1)  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
(๒) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง       
สภาพภูมิอากาศ 
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4) ปจจัยขับเคล่ือนการพัฒนา  
    (1) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต   

(๒) ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
 

 

   (ราง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570 โดยทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” และกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 (1) พัฒนาภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมเพ่ือตอยอดไปสูเศรษฐกิจชีวภาพ 
 (2) บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
 (3) พัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนถ่ินไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชน 
 (4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมท้ังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของภาค 
 (5) พัฒนาแหลงทองเท่ียวสำคัญและแหลงทองเท่ียวชุมชนใหไดมาตรฐาน 
 (6) ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐานและแกปญหาความยากจนใหกับผูมีรายได
นอย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (เอกสารแนบทาย) 
 

 

 ๑.๔  นโยบายรัฐบาล 
 รัฐบาลภายใตการนำของ พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา                  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีวิสัยทัศนคือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว       
ในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใชงบประมาณแผนดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อยางคุมคา 
ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง มีความโปรงใส และตรวจสอบไดท่ีสำคัญเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย และแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ โดยอยูบนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
ประเทศท่ี “เติบโตเชิงคุณภาพ” ไมใช “การเติบโตเชิงปริมาณ” 

 ๑) นโยบายหลัก ๑๒ ดาน ซ่ึงเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง ๔ ป  
 ๑.๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๑.๒) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ๑.๓) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๑.๔) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  ๑.๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
  ๑.๖) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
  ๑.๗) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
  ๑.๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
  ๑.๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  ๑.๑๐) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
  ๑.๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑.๑๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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๒) นโยบายเรงดวน ๑๒ ดาน ท่ีถือเปนปญหาเฉพาะหนาท่ีรัฐบาลตองเรงดำเนินการแกไข เพ่ือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนโดยเร็วท่ีสุด  
  ๒.๑) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุงม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  ๒.๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  ๒.๓) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๒.๔) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๒.๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

  ๒.๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  
  ๒.๗) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๒.๘) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 
  ๒.๙) การแกปญหายาเสพติด 
  ๒.๑๐) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล  
  ๒.๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  
  ๒.๑๒) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
 

 
 
๑.๕  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

เปาหมายการพัฒนา 
 “ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข” 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
๒. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
๓. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
๔. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 
๖. สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
๗. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 
๘. สงเสริมและพัฒนาดานสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 
๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 
๓. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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จังหวัดนครราชสีมา ไดวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกจังหวัด รวมท้ังนำ
ปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาประกอบดวยแลว จึงไดกำหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) สรุปได ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ ประชากรมาก มีความหลากหลายของภาคการผลิตสินคา

เกษตรเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว เปนฐานเศรษฐกิจสำคัญของภาค 
๒. แหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวธรรมชาติเชิงนิเวศประวัติศาสตร 

อารยธรรม เปนแหลงผลิตสินคา ภูมิปญญาทองถ่ิน และอาหาร มีพ้ืนท่ีซ่ึงเปนแหลงผลิตโอโซน และมีแหลงทองเท่ียว
ท่ีสรางข้ึนใหม รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับเลือกใหเปนมรดกโลก 

๓. เปนศูนยกลางการคมนาคม เนื่องจากมีเสนทางเชื่อมตอภายในจังหวัด ระหวางจังหวัดและ
ระหวางภาคท่ีสะดวกรวดเร็ว 

๔. จังหวัดมีความโดดเดนในอัตลักษณและวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีเปนทุนทางสังคม สรางความเปน
เอกภาพและความสามัคคีของคนในจังหวัด 

๕. สถาบันการศึกษาท่ีสำคัญท่ีเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความสามารถ 

 
จุดออน (Weaknesses) 
๑. การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดในทุกมิติ ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการในการ

อุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และจำเปนตอทรัพยากรปาไม ลำธาร แหลงน้ำ 
๒. ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด ยังประสบปญหาในเรื่องตนทุนและปจจัยการผลิตมีมูลคาสูง 

ในขณะท่ีราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ การสรางความรูความเขาใจใหในการทำการเกษตรสมัยใหม 
๓. การบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ียงัไมสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรและเมืองได 
๔. การบรูณาการการบริหารจัดการของหนวยงานภาครฐัภายในจังหวัดยงัมีนอย ขาดการมีสวนรวม 
๕. มีพ้ืนท่ีปาไมนอยลง เกิดการบุกรุก รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เสื่อมโทรม 
 

 

โอกาส (Opportunities) 
๑. ยุทธศาสตรโครงขายเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอ East-West Corridor และเชื่อมโยงตอภูมิภาค

ของประเทศเพ่ือนบาน เชน รถไฟรางคู มอเตอรเวย รถไฟความเร็วสูง ฯลฯ ทำใหจังหวัดมีโอกาสในการเปนศูนยกลาง
โครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภาคและภูมิภาค 

๒. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน สินคาชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปน
ปจจุบัน ทำใหมีโอกาสสรางระบบขอมูลรวมและประมวลผลผานเทคโนโลยี สรางผลสัมฤทธิ์ในการทำงานไดอยาง
ประสิทธิผล 

๔. นโยบายดานเกษตรของรัฐบาล เชน การประกันราคาสินคาเกษตร Smart Farmer เกษตรแปลง
ใหญ ฯลฯ สรางโอกาสใหผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาสูง 

๕. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สรางความม่ันคงดานรายไดใหกับชุมชนพ้ืนท่ีและชวยลด
ชองวางของการกระจายรายได  
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  อุปสรรค (Threats) 
  ๑. เกิดโรคอุบัติใหม COVID-๑๙ ซ่ึงสงผลกระทบข้ันวิกฤติเปนวงกวางโดยเฉพาะภาวะการจางงาน การ
เลิกจางงานในภาคบริการ การทองเท่ียว ภาคการผลิต เปนตน  
  ๒. ปญหาภาวะโลกรอนสงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตางๆ เชนภัยแลง ไฟปา น้ำทวม  
  ๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและชะลอตัวของโลกและของประเทศ   
   ๔. ปญหาสังคมระดับชาติ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาชองวางระหวางวัยของคนในสังคม 
(Generation  gap) ทำใหเกิดการเผชิญหนาของคนในสังคมฯลฯ สงผลตอการพัฒนาของจังหวัด  
   ๕. ระเบียบ กฎหมาย และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ เชน ระบบงบประมาณของประเทศ
สงผลตอ การดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี   
 
 
 

  ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก   
  ๑) ยุทธศาสตรเชิงรุก มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกเปนโอกาสในการพัฒนา       
(Strength & Opportunity) เปนประเด็นท่ีมีศักยภาพการพัฒนาสูง เนื่องจากจังหวัดมีความเขมแข็งภายในตนเอง
และเปน ประเด็นท่ีไดรับการสนับสนุนจากปจจัยภายนอก ไดแก 
   1.1) การเปนตัวกลางเพ่ือการรวบรวมและกระจายสินคา เนื่องจากจังหวัดมีโครงขายการคมนาคม
ท่ีหลากหลายและเปนศูนยกลางของภูมิภาค รวมท้ังมีทำเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมตอการเปนศูนยกลางการ
รวบรวมและกระจายสินคา อยูตรงกลางระหวางวัตถุดิบและการตลาดท่ีหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตนทาง    
กลางทาง และปลายทางของสินคาหลายประเภทไดอยางสะดวก อีกท้ังปจจัยภายนอกยังใหความสำคัญกับตนทุน 
คาขนสงเปนอยางมาก 
   1.2) การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติเปนจุดขายการทองเท่ียว เนื่องจากมีเขาใหญซ่ึงเปนมรดกโลก
และ มีมูลคาสูง รวมถึงเสนทางการทองเท่ียวเมืองท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ เชน วังน้ำเขียว เชื่อมตอไปถึงแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติในอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี นอกจากนี้ยังรวมถึงการทองเท่ียวทางประวัติศาสตรแบบครบวงจร การ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กระแสการทองเท่ียวในปจจุบันไดใหความสำคัญกับการทองเท่ียวเชิงการเรียนรูเปนอยาง
มาก สงผลใหแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง   
   1.๓) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยเพ่ือเปนครัวของโลก เนื่องจากมีศักยภาพ
สูงในการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญของประเทศ นโยบายของภาครัฐใหความสำคัญกับการผลิตสินคาเกษตร
เพ่ือเปนอาหาร ภายใตนโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก” จึงมีการสนับสนุนนโยบาย Food Valley โดยนำ Model 
จากประเทศเนเธอรแลนดมาประยุกตในการพัฒนาคลัสเตอรกลุม Product Champion เชน ขาวหอมมะลิ มัน
สำปะหลัง ออย ขาวโพด โคเนื้อ ไก และสุกร โดยประสาน/สนับสนุน/รวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาให
จังหวัดเปนผูนำในดานการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร  
       1.๔) อุตสาหกรรมผาไหมจากภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานการผลิตสินคาท่ีมีองคประกอบทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการคาดหมายวาจะเปนสินคาท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุม
จังหวัดมีฐานการผลิตผาไหมท่ีไดรับการยอมรับระดับสากลอยูหลายแหง จึงควรไดรับการสนับสนุนเชิงพ้ืนท่ีใหเกิด
การพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป 
   1.๕) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากพืช การจัดหาพลังงานสำหรับความตองการในอนาคต
เปนประเด็นท่ีกำลังไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากพืชไร เชน ออย และมัน
สำปะหลัง ซ่ึงกลุมจังหวัดเปนฐานการผลิตพืชดังกลาว มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูเปนจำนวนมาก และมีการแปรรูปเพ่ือ
การผลิตตอเนื่องในเชิงอุตสาหกรรมอยูแลว 
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   1.๖) การปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล โดยจังหวัดมีฐานการผลิตดานปศุสัตวท่ีมีมาตรฐานสูง  
อยูท่ีอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  และไดมีการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเรียนรูดานการเกษตรและ
ผจญภัย ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน 
   1.๗) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนกลุม
อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาสูง ตองการแรงงานท่ีมีทักษะ และเปนผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีตองการของตลาดหลาย
ระดับ ซ่ึงจังหวัดมีตำแหนงท่ีตั้งอยูบนแกนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (Industrial Corridor) อยูในระยะไมหาง
จากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงระดับโลกและเปนศูนยคนควาและวิจัยในระดับ
สากลในพื้นที่จังหวัดเองก็มีสถาบันการศึกษาท่ีสามารถผลิตบุคลากรทักษะสูงท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
แรงงานของอุตสาหกรรมกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี 
   1.๘) การนอมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมาขยายผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

  ๒) ยุทธศาสตรการแกไขปญหา มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน แตปจจัยภายนอกมีโอกาสในการ
พัฒนา (Weakness & Opportunity) เปนประเด็นท่ีมีโอกาสในการพัฒนา ดวยการแกปญหาท่ีเปนจุดออนภายใน
จังหวัด เม่ือสามารถแกไขจุดออนนั้นไดแลว ก็จะสามารถสรางการพัฒนาท่ีไดอยางเหมาะสม ไดแก 

   2.๑) การเกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญของประเทศ แตระบบชลประทานและ
การคมนาคมขนสงผลผลิตยังขาดคุณภาพและไมเพียงพอจึงตองมีการแกไขปญหาเพ่ือเสริมศักยภาพของการผลิต
ดวยการจัดหาแหลงน้ำ เพ่ิมเสนทางคมนาคมขนสง และเพ่ิมผลผลิตดวยนวัตกรรมใหมๆ  

   2.๒) การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรดานภาษา
และความรูอางอิงเก่ียวกับเรื่องราวประวัติศาสตรท่ีถูกตองชัดเจน  

   2.๓) จัดใหมีศูนยชวยเหลือสัตวเรรอน โดยเฉพาะสุนัขจรจัด เพ่ือปองกันการทารุณกรรมสัตว 
และลดปญหาโรคพิษสุนัขบา 

 

  ๓. ยุทธศาสตรการปรับเปล่ียน มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง แตปจจัยภายนอกมีภัยคุกคามไม
เอ้ืออำนวยตอการพัฒนา (Strength & Threat) เปนประเด็นการพัฒนาท่ีกลุมจังหวัดมีศักยภาพอยูในปจจุบัน แต
ปจจัยภายนอกไมเอ้ืออำนวยตอการขยายตัว จึงควรมีการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
กระบวนการผลิตเพ่ือใหสามารถตอบสนองกับกระแสท่ีเปนปจจัยนอกไดอยางเหมาะสม ไดแก 

   3.๑) การปศุสัตวแบบดั้งเดิม กลุมจังหวัดมีการเพาะเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชยอยูเปนจำนวนมาก 
ท้ังการเพาะเลี้ยง ดวยเกษตรกรรายยอย และเพาะเลี้ยงดวยบริษัทขนาดใหญ กระแสความตองการสินคาปศุสัตว
เพ่ือเปนอาหารในปจจุบันและอนาคต จะใหความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเปนอยางมาก สงผลให
การปศุสัตวแบบดั้งเดิมท่ีเคยเปนฐานการผลิตหลักของกลุมจังหวัดไมสามารถตอบสนองกับความตองการของตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีความสามารถตรงกับความตองการตอไป 

   3.๒) อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนสูง ไดแก อุตสาหกรรมเหมือง
แร และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซ่ึงจังหวัดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรม
ดังกลาว จึงมียานโรงงานอุตสาหกรรมอยูในบางพ้ืนท่ี และการประกอบการไดสงผลกระทบกับประชาชนและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ไมสอดคลองกับแนวทางอุตสาหกรรมสะอาดและปลอดมลพิษของรัฐบาล 
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   3.๓) การทองเท่ียวเชิงนิเวศนกระแสหลัก จังหวัดมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีมีชื่อเสียงท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอยูหลายแหง แตมักเปนพ้ืนท่ีรองรับนักทองเท่ียวกระแสหลักท่ีมีแนวโนมจะใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองและไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีทิศทางการทองเท่ียวในระดับสากลหัน
มาใหความสำคัญกับการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึนใหความสำคัญกับการเรียนรูคูขนานไปกับการ
พักผอนหยอนใจ 

  ๔. ยุทธศาสตรแนวโนมถดถอย มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน และมีภัยคุกคามไมเอ้ืออำนวยตอการ
พัฒนา (Weakness & Threat) เปนประเด็นท่ีเปนจุดออนของจังหวัดและปจจัยภายนอกก็ไมเอ้ืออำนวยตอการ
ประกอบกิจการดังกลาว จึงเปนประเด็นท่ีจะมีการถดถอยในอนาคต และจะตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ
แรงงานและพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีลดลงอยางเหมาะสม ไดแกการเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการทำ
การเกษตร จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ แตมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในปจจุบันบางสวนท่ีอยูบนพ้ืนท่ีท่ีไม
เหมาะสมตอการเพาะปลูกสงผลใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพและปริมาณนอย อีกท้ังยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปน
อยางมากอีกดวย จึงตองมีการวางผังพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงพ้ืนท่ีเหลานั้น ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีตอไป 
 

 

  เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 1) ตำแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางการคมนาคมและการขนสง 
2. เปนศูนยกลางทางการเกษตร 

      3. เปนศูนยกลางการทองเท่ียว 
       4. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม 
       5. เปนสังคมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       6. เปนแหลงพลังงานสะอาดและเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาค 
       7. เปนสังคมแหงความม่ันคงปลอดภัยและปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
       8. มีสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

2.) เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคม การทองเท่ียวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค 

นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเปนสังคมคุณภาพสูง” 
 

๓.) ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product: GPP) 

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 ของปฐาน 
            - พ.ศ. 2566 = 0.25  
            - พ.ศ. 2567 = 0.25 
            - พ.ศ. 2568 = 0.50  
            - พ.ศ. 2569 = 0.50  
            - พ.ศ. 2570 = 0.50 
(ปฐาน พ.ศ.2562 มูลคา 303,996 ลานบาท) (แหลงขอมูล : สศช.)  
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      2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอปของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 2 ของปฐาน 
            - พ.ศ. 2566 = 0.25  
            - พ.ศ. 2567 = 0.25 
            - พ.ศ. 2568 = 0.50  
            - พ.ศ. 2569 = 0.50  
            - พ.ศ. 2570 = 0.50 
(ปฐาน พ.ศ.2562 มูลคา 121,068 บาท) (แหลงขอมูล : สศช.)  

      3) ดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 0.0300 ของปฐาน 
            - พ.ศ. 2566 = 0.0060  
            - พ.ศ. 2567 = 0.0060  
            - พ.ศ. 2568 = 0.0060  
            - พ.ศ. 2569 = 0.0060  
            - พ.ศ. 2570 = 0.0060 
(ปฐาน พ.ศ.2562=0.5772) (แหลงขอมูล : สศช.) 
 

๔.) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สงเสริม พัฒนา และยกระดับดานการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง   

      2) สงเสริม พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การคา การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) เสริมสรางและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง      
        4) ยกระดับบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
       5) ยกระดับดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
   “สงเสริม พัฒนา และยกระดับดานการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง” 

1) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิม 
3. เพ่ือเชื่อมโยงการตลาดและสรางหลักประกันรายไดใหแกเกษตรกร 

 

2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 1.08 ลานไรตอป 
2. ผลิตภัณฑมวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 ตอป 
3. ตนทุนตอหนวยการผลิตการเกษตรท่ีลดลง รอยละ 5 ตอป 
4. สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 
5. สินคาเกษตรมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 
6. การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยการขุดลอก ลำน้ำ 

การขุดลอกแกมลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุน การสรางฝายเพ่ือชะลอน้ำ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ำเพ่ือรวมกันดูแล
แมน้ำลำคลองและระบบสงน้ำ การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีแหลงน้ำผิวดินและใตดินเปนของตนเอง 
การสำรวจ วิเคราะห และวิจัยดิน การปรับปรุง แกปญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม อนุรักษทรัพยากรดินและน้ำ 
จำแนกประเภท สำมะโนท่ีดิน การจัดทำระบบสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือวางแผนการใชท่ีดินอยาง
เหมาะสมและยั่งยืน และการสงเสริมเครือขายอาสาสมัครเกษตรดานการพัฒนาท่ีดิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถดานการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหไดมาตรฐานและมีมูลคาสูง
ดวยการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ผลไม และสมุนไพร ใหมีมูลคาสูง สงเสริม
และสนับสนุนสินคาเกษตรปลอดภัยไดรับมาตรฐานมีการรับรอง สงเสริมการผลิตพืชทางเลือกท่ีมีมูลคาสูงตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแบบครบวงจร นำผลการวิจัยมาใชประโยชนดานการพัฒนาสินคาเกษตรดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาสินคาเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็ง (Smart farmer) และมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถดานปศุสัตวของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน ตนทุนลดลง  และมี
ผลผลิตเปนท่ีตองการของตลาด โดยการสงเสริมใหเกษตรกรข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน การ
ปรับปรุงพันธุสัตวใหไดผลผลิตและมีมูลคาสูงเปนอัตลักษณของจังหวัด โดยการผสมเทียมและการกระจายน้ำเชื้อ
พันธุดี สงเสริมการเลี้ยงสัตวหรือแมลงท่ีตลาดมีความตองการสูง สงเสริมการใชอาหารและพืชอาหารสัตวท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาทักษะความรูของเกษตรกรดานการเลี้ยงการจัดการฟารม การสุขาภิบาล    การปรับปรุงพันธุ การ
จัดการอาหารและพืชอาหารสัตว และการใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ (Smart farmer) พัฒนา
มาตรฐานฟารม (Good Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว รวมท้ังปศุสัตวอินทรีย กอสรางโรงฆา
สัตวมาตรฐาน สงเสริมดานโรงงานแปรรูป เพ่ือใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว บรรจุหีบหอสินคา และการตรวจสอบ
ยอนกลับ เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย/สถาบันเกษตรกร สงเสริมการผลิตในลักษณะแปลงใหญ  
เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน รวมท้ังการศึกษาวิจัยดานพันธุสัตว อาหารสัตว การแปรรูป และอ่ืน ๆ 

4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการประมงของจังหวัดนครราชสีมา       
โดยการยกระดับสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดีสำหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ำ การสงเสริมให
เกษตรกรฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำไดรับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (ตามมาตรฐาน GAP) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ำโดยการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสายพันธุท่ี
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต การจัดตั้งแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงดวยระบบไบโอ
ฟลอค (biofloc) เพ่ือเปนศูนยการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร รวมท้ังพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตาม
สอบสินคาประมง และการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปสหกรณ วิสาหกิจชุมชนองคกรประมงทองถ่ิน 
หรือ ชมรม ใหมีความเขมแข็ง 

5. บริหารจัดการดานการประมงและทรัพยากรสัตวน้ำใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย โดย
การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ำเพ่ือสรางสมดุลและความหลากหลายเพ่ือใหมีทรัพยากรใชอยางยั่งยืน การผลิตพันธุสัตว
น้ำสัตวน้ำประจำถ่ินหรืออัตลักษของจังหวัดนครราชสีมาและสัตวน้ำท่ีมีความเหมาะสมใหเพียงพอตอการบริโภค
และการสงออก การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ำรวมถึงสนับสนุน
ประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ำ การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ำและนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีไดไปใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง 
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6. ยกระดับการผลิตดวยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนให

เกษตรกรมีทักษะในดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ และการสงเสริม
เกษตรกรในทักษะดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตร รวมถึงสินคาเกษตรใหมี
มูลคาเพ่ิมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร 

7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินคาเกษตรใหเกษตรกร โดยจัดเขตสงเสริมอุตสาหกรรม
ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา การลงทุนดานเกษตรและอาหาร รวมท้ังตลาดประมูลสินคาเกษตร และสงเสริมให
สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง 

8. สงเสริมการสรางชองทางการตลาดปศุสัตวใหแกเกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
สงเสริมชองทางการจำหนวยสินคาการเกษตร เชน การจัดงานมหกรรมปศุสัตวโคราช, จัดงาน Roadshow สินคา
ปศุสัตว การจัดเทศกาลอาหารปงยาง เปนตน รวมถึงการพัฒนาชองทางการตลาดใหมโดยเนนการสรางมาตรฐาน
การตลาดปศุสัตว เชน การพัฒนาการซ้ือขายโดยการชั่งน้ำหนัก ผลักดันใหเกิดการกำหนดราคากลางสินคาปศุสัตว 
ตลาดซ้ือขายออนไลน เปนตน 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒ 
   “สงเสริม พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคา การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ" 

1) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับระบบนิเวศทางการทองเท่ียว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมาให

โดดเดน มีอัตลักษณเปนท่ียอมรับ เปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพ่ือยกระดับชุมชนใหมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและศิลปะวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือยกระดับความเชื่อม่ันในการจัดงานในโคราชเมืองไมซซิตี้ (MICE City) ท่ีมีความปลอดภัยจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม ขนสง ของจังหวัดนครราชสีมาให

เปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. GPP ดานการทองเท่ียว เพ่ิมข้ันรอยละ 1-2 ตอป 
2. รอยละ 80 – 85 ของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ           

การทองเท่ียวของจังหวัด 
3. เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ไมนอยกวา 10 -20 

ชุมชนตอป 
4. ผูเขารวมในการจัดงานเมืองไมซ (MICE City) ของจังหวัด รอยละ 80 – 85 มีความเชื่อม่ัน        

ในความปลอดภัยจากปญหา Covid-19 
5. ระบบการคมนาคม ขนสงของจังหวัด ไดรับการพัฒนา ครบท้ัง 3 ประเภท 
5. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป 
6. มีเงินลงทุนเขามาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 ตอป 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการทองเท่ียว (Tourism Eco System) ของโคราชสูการเปน

จุดหมายปลายทางของการทองเท่ียว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวทุกประเภท โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ใหมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดใหมีกิจกรรมการเดินทางทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสรางความยั่งยืน และรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการระบบการ
ทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา ใหรองรับกับความตองการของนักทองเท่ียวในยุควิถีใหม 

2. ยกระดับเมืองทองเท่ียวสูการเปนเมืองสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพ้ืนท่ี/ประเภท
ของเมืองสรางสรรคและวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเมืองสรางสรรคและวัฒนธรรม เพ่ือ
สรางความยั่งยืน 

3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเวนต (MICE City)        
โดยการสรางอุปทานของโคราชเมืองไมซซิตี้ ใหมีความปลอดภัยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  การสงเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเวนตของโคราชเมืองไมซ            
(MICE City) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและสรางการรับรู โคราชเมืองไมซ เพ่ือสรางความยั่งยืน 

4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูความเปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส โดยการสงเสริมระบบ
บริหารจัดการทาเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุงสูความเปนเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงสินคาและ
ผลิตภัณฑระหวาง EEC กับ CLMV 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 

6. พัฒนาอาชีพและรายไดของภาคอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส โดยการเพ่ิมทักษะบุคลากร
ในจังหวัดเพ่ือรองรับการเติบโตของทาเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 

7. สงเสริมเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการสงเสริม  ให
เกิดกิจกรรมภายใตกรอบทางการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern 
Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy)  ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธและสรางการรับรูเขต
พ้ืนท่ีและการมีสวนรวมการลงทุนทาเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบ PPP การสงเสริมและพัฒนาศูนยสงเสริมการ
ลงทุนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส และการสงเสริมการมีสวนรวมของศูนยกระจาย
สินคาภาคเอกชน 

8. สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูง อุตสาหกรรมเปาหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการพัฒนา
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับผูประกอบการดานอุตสาหกรรม ดานการขนสงและโลจิสติกส และสงเสริมการใช
ประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีมีความไดเปรียบดานการแขงขัน 

 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
       “เสริมสรางและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ          
เพ่ือสังคมคุณภาพสูง”  
 

1) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และวัยทำงานท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤติการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได 
2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ 
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2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ผูสูงวัยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
2. รอยละ 2๕ ของผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ มีงานทำ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. เด็กอายุ 6-12 ป ไมนอยกวารอยละ 90 มีภาวะโภชนาการเทากับหรือมากกวาเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด 
4. ผูเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ไดรับการเตรียมความพรอม ใหเจริญเติบโตตามวัย และผูเรียนทุกชวง

วัย ไดรับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะท่ีจำเปน อานออกเขียนไดตามวัย คิดวิเคราะห สังเคราะห
ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยได 

5. เมืองเปาหมายของจังหวัด จำนวน 2 เมือง ไดรับการประกาศเปนเมือง Smart city พรอมท้ัง
สามารถรักษามาตรฐานไดอยางยั่งยืน 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของหนวยงานภาครัฐเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ขับเคลื่อนกิจการผูสูงวัยใหไปสูตามเกณมาตรฐาน โดยการใชกลไกระดับตำบลในการขับเคลื่อน

กิจกรรมผูสูงอายุ ผูสูงอายุคุณภาพตอเนื่อง และการใชกลไกในระดับอำเภอในการพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับ
ผูสูงอายุผานเกณฑระดับพ้ืนฐานรวมถึงขับเคลื่อนชมรมผูสูงวัยใหไปสูเกณฑท่ีกำหนด 

2. ยกระดับการใหบริการสุขภาพผูสูงอายุ ดวยการเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุโดยการคัดกรอง 
ADL การลดกลุมผูสูงอายุติดเตียง และ การเพ่ิมศักยภาพทีมปองกันการพลัดตกหกลม 

3. เรงรัดการกลับคืน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปญหา Covid-19 
โดยการใชกลไกของตำบลท่ีใกลชิดและเขาถึงประชาชนมากท่ีสุดใน การใหความรูและสรางภูมิคุมกันดานการ
ดำรงชีวิตท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและอาชีพตามปญหาและความ
ตองการของชุมชน ในสถานการณชีวิตวิถีใหม และฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน เชน การใชประโยชนจากนวัตกรรมและ
ตอยอดสูการสรางอาชีพใหมแกชุมชน และการสรางผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา  เพ่ือการสรางรายไดและ
สรางความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 

4. เสริมสรางและพัฒนากลุมเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ใหมีทักษะชีวิตข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนและมี
เครื่องมือในการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานสากล และศตวรรษท่ี 21 ดวยการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยให
เจริญเติบโตตามวัยกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาโดยใหคลอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีการพัฒนาเด็กวัยเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมุงใหครอบคลุมตามหลักสูตร มุงใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจำเปน และมีขีด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยได 

๕. เรงรัดการชวยเหลือกลุมเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกชวงวัย เพ่ือให
อยูดีมีสุข ไดรับประโยชนจากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง และสงเสริมการบูร
ณาการแกไขปญหาดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางเกิดข้ึนอยาง
ยั่งยืนดวยการใชกลไกระดับพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการดำเนินการชวยเหลือกลุมเปราะบางทุกชวงวัย 

6. สงเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสรางคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพรอมดวยความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมท่ีเปนธรรมไมทอดท้ิงกัน โดยการสงเสริมแนวคิดจิตอาสา และขยายฐาน
ไปสูทุกหนวยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสรางเสริมในการวิเคราะหและรับรูขาวสารท่ีถูกตอง เพ่ือ
การตัดสินใจ ในการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
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7. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง
ของประชาชน โดยการสรางโอกาสของวัยแรงงาน ได Up/Re Skill ใหมีทักษะเพียงพอ  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และการใชเทคโนโลยีสูการแกปญหาเมือง และความเปนเมืองอัจฉริยะ 

8. สงเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและปองกันโรคจากสัตวสูคน และการ
ควบคุมและปองกันโรคอุบัติใหม 

๙. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ  โดยยกระดับ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการท่ีเชื่อมโยงทุกภาคสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีเนนการมี
สวนรวมในทุกมิติ และการขับเคลื่อนการบริหารตามแนวทางท่ีกำหนดไวรวมกัน   เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน  

10. เรงรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดใหไปสูการเปน Smart City โดยพัฒนาปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการบริหารและใหบริการตามแนวทางของ digital transformation 

 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
   “ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน” 
 

1) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหทรัพยากรปาไมของจังหวัด มีความสมบูรณ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจากสัตวปา

ออกนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ 
2. เพ่ือปรับปรุง และสงเสริมการใชประโยชนพ้ืนท่ีดินเค็ม 
3. เพ่ือใหจังหวัดมีสภาพแวดลอมท่ีดีและอยูในเกณฑมาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพนำ้ และการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย) 
4. เพ่ือใหมีทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ และลดปญหาภัยแลง และอุทกภัย 
5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงมาตนเองดานพลังงาน 
6. เพ่ือรักษา ตอยอด และยกระดับคุณคาฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ สูวิถีชีวิตชุมชนท่ียั่งยืน ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Korat Green 
Deal) 
 

2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน 12,000 ไรตอป 
2. สัตวปาออกนอกพ้ืนท่ีลดลง 
3. พ้ืนท่ีดินเค็มในแตละปไดรับการจัดการและสามารถนำมาใชประโยชนได รอยละ 2 
4. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน รอยละ 75 ของปริมาณเขยะท่ีเกิดข้ึน ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
6. คุณภาพน้ำในลำน้ำสายหลักอยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป (โดยวัดตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
7. หมูบานมีปริมาณน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคในระดับท่ีเพียงพอเพ่ิมข้ึน 
8. จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง และอุทกภัยลดลง รอยละ 10 ตอป 
9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนท่ีผลิตไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป 
10. พ้ืนท่ีอนุรักษของจังหวัด ท้ัง 5 แหง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก 1 แหง 

พ้ืนท่ีสงวนชีวมลฑล 1 แหง จีโอพารค 1 แหง และศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช 2 แหง) 
11. ปริมาณคารบอนเครดิตตอปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 ตอป 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับการปองกันและฟนฟูพ้ืนท่ีปาในสวนของการปองกันปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลาย

ปา การจัดการไฟปา และการฟนฟูสภาพปา 
2. เรงรัดการดำเนินการเพ่ือลดจำนวนสัตวปาออกนอกพ้ืนท่ี โดยการกำหนดมาตรการปองกันและ

ติดตามสัตวปาออกนอกพ้ืนท่ี การ ฟนฟูแหลงน้ำและแหลงอาหารสัตวปาในพ้ืนท่ีเสี่ยง และการพัฒนาระบบติดตาม 
และคาดการณสภาพอากาศ สำหรับการจัดการแหลงน้ำในพ้ืนท่ีตนน้ำ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีดินเค็ม โดยการเรงการลดระดับความเค็มของดินในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบปญหาการปองกันการแพรกระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบำรุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมท้ังการพัฒนา
วิธีการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีดินเค็มในการทำการเกษตรทางเลือก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดวยการลดและติดตามปริมาณฝุน
ละออง โดยใชเทคโนโลยีแพลทฟอรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝาระวัง ดำเนินการตามมาตรการการเฝา
ระวัง และจัดกิจกรรมท่ีชวยในการลดปริมาณฝุนละออง 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ดำเนินกิจกรรม 3 R การนำ
ขยะรีไซเคิลไปใชประโยชนเพ่ิมมูลคากอใหเกิดรายไดและปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียกอนลงสูแหลงน้ำ โดยเรงบำบัดน้ำเสียในชุมชนและน้ำท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมใหมีคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยการจัดใหมีน้ำอุปโภคบริโภคใหหมูบาน              
ท่ีขาดแคลน และจัดหาน้ำสำรอง 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง น้ำทวมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ลดและติดตามการเกิดปญหาภัยแลง น้ำทวมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกัน
การเกิดภัยพิบัติ 

๙. สงเสริมการผลิตและใชพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพ่ิมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพารคใหเกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ และสรางการรับรู 
ความรู ความเขาใจ สรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน พัฒนาศูนยเรียนรูแหลงโคราชจีโอพารค สงเสริมการ
อนุรักษมรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพารค ทักษะภูมิปญญาทองถ่ินตอยอดผลิตภัณฑอัต
ลักษณทองถ่ิน การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพารค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษอ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

11. บริหารจัดการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ และสรางการรับรู ความรู ความ
เขาใจ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนรอบพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล ตอยอดผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษอ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนท่ีจังหวัด 

12. บริหารจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนรอบพ้ืนท่ีมรดกโลก การดำเนินกิจกรรมการอนุรักษพ้ืนท่ีมรดกโลก และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษอ่ืน
ของยูเนสโกในพ้ืนท่ีจังหวัด 

13. สงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนาตอยอดองคความรูเก่ียวกับการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถ่ินไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีมูลคาสูงและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางวิถีชีวิตท่ียั่งยืน มีความปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ 
   “ยกระดับดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน” 
 

1) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังเกิดความสงบเรียบรอยภายใน

จังหวัด 
2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. เพ่ือยกระดับการจัดการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

2) เปาหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. คดีอาญา (ท่ีสำคัญ) ลดลง รอยละ 5 ตอป 
2. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง รอยละ 10 ตอป 
3. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสนประชากรลดลง รอยละ 2 ตอป 
 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

โดยการสรางเครือขายบูรณาการในการปองกันปญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพ้ืนท่ีเสี่ยง เสนทางคมนาคมหลัก และเสนทางรองของจังหวัด 

2. ยกระดับการรับรูของประชาขนในความรับรูดานสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน โดยการสรางการรับรู
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

3. เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสรางแนวทางในการ
ปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสรางการรับรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชน 

4. ยกระดับการจัดการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสรางความปลอดภัยและลด
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสรางการรับรูในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหกับประชาชน 

 
 

๑.๖  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

   ๒. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

   ๓. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการเกษตร 

   ๔. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 

   ๕. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข 

   ๖. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

   ๗. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

   ๘. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

  ๙. ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

   ๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
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๒. ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ๒.๑  วิสยัทศัน์  

   วิสยัทศัน์การพฒันาเทศบาลตาํบลโนนแดง 

  “  สงัคมมีคณุภาพ  สิง่แวดล้อมไม่เป็นพิษ   เศรษฐกิจดี  มีพฒันาการเมืองการ

บริหารโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ” 

 

   ๒.๒  ยุทธศาสตร ์

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของเทศบาลตาํบลโนนแดง    ประกอบดว้ย 

      1.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ   
      2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
       3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
       5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม   อุตสาหกรรม  
    6. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน   
      7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
      8.  ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ 
   9.  ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
     10.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม  
    11.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
     12.  ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวและบริการ 
 
 
   ๒.๓  เป้าประสงค ์

    1.  ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา ครอบครัวอบอุนและปลอดยาเสพติด 
  2.  สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
  3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 
  4.  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลในดานการเมือง การบริหาร 
                     5.  การคมนาคมสะดวก  ทางระบายน้ำ  ไฟฟาสาธารณะและโทรศัพทครบถวนท่ัวถึง 
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   ๒.๔  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
 (KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

*เปาหมาย  (Targets) 

ป๖๖-๗๐ ป ๖๖ ป ๖๗ ป ๖๘ ป ๖๙ ป ๗๐ 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี  
มีการศึกษา ครอบครัว
อบอุน และปลอดยาเสพ
ติด 
 
 
 

1. รอยละของประชาชนที่
มีสุขภาพดี 
2. รอยละของประชาชนที่
ไดรับการศึกษา 
3. รอยละของครอบครัว
อบอุนและปลอดยาเสพ
ติด 

1. ประชาชนไดรับการดูแล
ดานสุขภาพรอยละ ๗0 ของ
ประชาชนทั้งหมด 
2. ประชาชนไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอยละ 60 ของ
ประชาชนทั้งหมด 
3. ครอบครัวอบอุนและปลอด
ยาเสพติด มีรอยละ 80 ของ
ครอบครัวทั้งหมด 

100% 
 

100% 
 

100% 
 
 

 

70% 
 

80% 
 

๘0% 
 
 

 

80% 
 

๘๕% 
 

๘5% 
 
 

 

90% 
 

9๐% 
 

9๐% 
 
 

 

๙๕% 
 

๙๕% 
 

๙๕% 
 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

 

2.ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 1. รอยละของครัวเรือนที่
มีถังรองรับขยะอยางถูก
หลักสุขาภิบาล 
2. รอยละของครัวเรือนที่
มีการกำจัดส่ิงปฏิกูลอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

1. ครัวเรือนที่มีถังรองรับขยะ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล รอย
ละ ๘0 ของครัวเรือนทั้งหมด 
2. ครัวเรือนที่มีการกำจัดส่ิง
ปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
รอยละ ๘0 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

90% 
 

100% 

60% 
 

80% 

70% 
 

๘๕% 

80% 
 

9๐% 

๘๕% 
 

๙๕% 

90% 
 

100% 

3. ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดพอเพียง 
 
 
 
 
 

1. รอยละของประชากร
ในวัยทำงาน รอยละ 25 
ของประชากรในวยัทำงาน
ทั้งหมด 
2. รอยละของครัวเรือนที่
มีรายไดมากกวารายจาย 
 

1. ประชากรในวยัทำงาน
วางงานรอยละ 25 ของ
ประชากรในวยัทำงานทั้งหมด 
 
2. ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวา
รายจายมีรอยละ 25 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

0% 
 
 
 

๗0% 
 
 

20% 
 
 
 

35% 
 
 

1๕% 
 
 
 

40% 
 
 

๑๐% 
 
 
 

5๐% 
 
 

๕% 
 
 
 

๖0% 
 

 

0% 
 
 
 

๗0% 
 

 

4.ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาเทศบาลใน
ดานการเมือง การบริหาร 

1. รอยละของประชาชน
ในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเทศบาลในดาน
การเมือง การบริหาร 

1. ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาเทศบาลในดาน
การเมือง การบริหาร รอยละ 
50%ของประชากรทั้งหมด 
 

100% 
 

70% 
 
 
 

80% 
 
 
 

90% 
 
 
 

๙๕% 
 
 
 

 

100% 
 
 
 

 
5. คมนาคมสะดวก 
ประปาและไฟฟา
สาธารณะครบถวนทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
2. รอยละของครัวเรือนที่
มีน้ำประปา 
3. รอยละของครัวเรือนที่
มีน้ำประปาสะอาดใช 
4. รอยละของจำนวนเสา
ไฟฟาที่มีไฟฟาสาธารณะ
ติดต้ัง 
5. รอยละของตูโทรศัพท
สาธารณะที่ติดต้ังตาม
ชุมชน 
 

1. ครัวเรือนที่มีคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ 60 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
2. ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ำ
รองรับ รอยละ 40% ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
3. ครัวเรือนที่มีน้ำประปา
สะอาดใชรอยละ 60% ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
4.เสาไฟฟาที่มีไฟฟาสาธารณะ
ติดต้ัง รอยละ 40% ของเสา
ไฟฟาทั้งหมด 
5. โทรศัพทสาธารณะติดต้ัง
ภายในชุมชน รอยละ 25% 
ของจำนวนชุมชน 

100% 
 
 

๘๐% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

80% 
 
 

50% 
 

80% 
 

60% 
 

60% 

85% 
 
 

๖๐% 
 

85% 
 

70% 
 

70% 

90% 
 
 

๗0% 
 

90% 
 

80% 
 

80% 

๙๕% 
 
 

๗5% 
 

๙0% 
 

๙0% 
 

๙0% 

100% 
 
 

๘๐% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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  ๒.๕  กลยุทธ ์  (Strategy) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

1.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

1.1 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดานตามหลักการบริหารจดัการท่ีดี   
มีคุณธรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.2 จดัโครงสรางองคกรใหมปีระสิทธิภาพบรรลตุามนโยบายและบริหารงาน
อยางโปรงใสตรวจสอบได  ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ท้ังระดับชาติ           
ระดับจังหวัด  ทองถ่ิน  และภาคประชาชน 
1.3 พัฒนาและสงเสรมิศักยภาพใหองคกร  บุคลากร  ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสม
สอดคลอง 
1.5 การสื่อสารประชาสมัพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการ
ทำงานขององคกรตนเอง 
1.6 สงเสริมการกระจายอำนาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 2.1  จัดระบบการบรหิารการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 
2.2  จัดบริหารการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนำความรู ตามวิถีพุทธ 
2.3  สงเสรมิสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสทิธิภาพการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
2.4  สงเสรมิสนับสนุนดานการศกึษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 

3.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จดัระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
สูการมสีุขภาพท่ีดี (คุมครองผูบริโภค/การควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมตดิตอ/
การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามยัโรงเรยีน) 
3.2  เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข ใหมีความรูในการ
ควบคุมและปองกันโรคและอุบัตภิยัตาง ๆ  
3.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ัวถึงและครบวงจร
ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางครอบคลมุเปนธรรมเกิดความพึงพอใจ 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการ
สังคม 

4.1 พัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง
และเปนธรรม 
4.2 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
ผูดอยโอกาส และผูตดิเช้ือ H.I.V. 
4.3 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด    
วัยเด็ก  วัยรุน  เยาวชน  วัยทำงาน  และวัยชรา 
 

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
 
 

๕.๑ สงเสริมพัฒนาคณุภาพการผลิต เพ่ือขยายเครือขายและเพ่ิมมลูคาผลผลิต 
๕.๒ สงเสริมการอบรมผูประกอบการใหมีความรูทางการบรหิารจดัการเพ่ือ 
สรางโอกาสและเพ่ิมรายได 
๕.๓ สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพของชุมชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

6. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 6.1  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
6.2  สงเสรมิเช่ือมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทำนบก้ันน้ำ  ขุดลอก   
ขุดสระ  พัฒนาแหลงน้ำ  คลองน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช
ประโยชน 
6.3 การจัดใหมแีละบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน   ทางบก   ทางน้ำ            
ทางระบายน้ำ   และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
6.4  การผังเมืองรวมของทองถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

7.1  บรหิารจดัการระบบกำจดัขยะมูลฝอยเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
7.2  รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอน / สงเสริมการประหยดัพลังงาน 
7.3  สรางเสริมจิตสำนึกของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 

 

8.  ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ 8.1.  สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีของชุมชน 
8.2  สงเสรมิสนับสนุนการแขงขันกีฬาตาง ๆ ทุกระดับ 

 

9.  ยุทธศาสตรสงเสรมิศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9.1  สงเสรมิใหจัดพระสงฆเปนศนูยสงเสริมคณุธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถี
พุทธทองถ่ิน 
 

 

10.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม 10.1  สงเสริมและพัฒนา คณุภาพดานการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและ
การตลาด โดยใหความรูกับประชาชนอยางท่ัวถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 
10.2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
10.3  พัฒนาความรูดานวิชาการ  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร  สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม 
 

 

11.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

11.1  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน/  ลดอุบัตเิหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
11.2  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความ
ปลอดภัย  โดยสงเสริมและสนับสนุนอปพร.ใหทำงานอยางมีคุณภาพ 
 

 

12.  ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวและ
บริการ 

12.1  สนับสนุนการจดักิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 

 

   ๒.๖  จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

-  เสริมสรางความเปนอยูดานสังคมของประชาชน 
-  จัดใหมีการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  -  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน 
  -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนา  การเมือง  และจัดใหมีการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลโนนแดง อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  -  จัดใหมีและบำรุงรักษา  ถนน  ทางระบายน้ำ  ประปา  ไฟฟา  และโทรศัพท 
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      ๒.๗  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

 
                    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลโนนแดง 

                  Strategy  Map 

    

                    วิสัยทัศน์                                                                         “สังคมมคุีณภาพ  ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ  เศรษฐกิจดี  มีพัฒนาการเมืองการบริหาร  โครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน” 

 

                                                                              

                        

                       พันธกิจ                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

-เสริมสร้างความเป็นอยูด่า้น

สังคมของประชาชน 

-จดัให้มีการกาํจดัขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาล 

-บาํรุงและส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 

 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในดา้นการพฒันาการเมือง และจดัให้

มีการบริหารงานของเทศบาลฯอยา่งมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

-จดัให้มแีละบาํรุงรักษาถนน 

ทางระบายนํ้า ประปา ไฟฟ้า และ

โทรศพัท ์

ยทุธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ -ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา 

ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 

-ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพษิ -ประชาชนมีอาชีพและมี

รายไดเ้พียงพอ 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเทศบาลฯในดา้นการเมือง

การบริหาร 

-การคมนาคมสะดวก ทางระบาย

นํ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรศพัท์

ครบถว้นทัว่ถึง 

1.การบริหาร

ราชการให้มี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

2.การพฒันา

ดา้น

การศึกษา 

3.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสุข 

4.การพฒันา

ดา้น

สวสัดิการ

สังคม 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจ

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

6.

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

7.การพฒันา

ทรัพยากร

และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.การกีฬา

และ

นนัทนาการ 

9.ส่งเสริม

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

10.ดา้น

เกษตรกรรม 

11.ดา้นความ

มัน่คงปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

12.การ

ท่องเท่ียวและ

บริการ 
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แนวทางการพฒันา 

1.2 จดั

โครงสร้าง

องคก์รให้มี

ประสิทธิภาพ 

1.1 ส่งเสริม

ศกัยภาพ

ทอ้งถิ่นทุกๆ

ดา้นรองรับเขา้

สู่ประชาคม

อาเซียน 

1.3 พฒันา 

ส่งเสริม

ศกัยภาพ

องคก์ร

บุคลากร 

1.4 พฒันา

เทคโนโลยีให้

เหมาะสม 

1.5 ส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์

ให้ประชาชนมี

ส่วนรับรู้ 

1.6 ส่งเสริม

กระจายอาํนาจ

ถ่ายโอนภารกิจ

สู่ อปท. 

2.1 จดัระบบ

บริหาร

การศึกษาให้มี

มาตรฐาน 

2.2 บริหาร

การศึกษาเนน้

คุณธรรมนาํ

ความรู้ 

2.3 ส่งเสริม

สนบัสนุน

สถาบนัการศึก

ษานาํ

เทคโนโลยีใช้

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การเรียน 

2.4 สนบัสนุน

การศึกษา

รองรับเขา้สู่

ประชาคม

อาเซียน 

3.1 ส่งเสริม

สุขภาพภาค

ประชาชนสู่

การมมี

สุขภาพดี 

4.1 พฒันา

คุณภาพ

ชีวิต

ผูสู้งอายุ

อยา่งทัว่ถึง

เป็นธรรม 

5.1 ส่งเสริม

พฒันา

คุณภาพการ

ผลิต เพิ่ม

มูลค่า

ผลผลิต 

6.1 

สาธารณูปโ

ภคและ

ก่อสร้าง

อื่นๆ 

7.1 บริหาร

จดัการระบบ

กาํจดัขยะ

แกปั้ญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.1 ส่งเสริม

จดัการ

แข่งขนักีฬา

สร้างความ

สามคัคี

ชุมชน 

9.1 ส่งเสริม

ให้พระสงฆ์

เป็นศูนย์

ส่งเสริม

คุณธรรม

วฒันธรรม

ประเพณีวิถี

พุทธทอ้งถิ่น 

10.1 

ส่งเสริม

พฒันา

คุณภาพดา้น

การผลิต 

เพิ่มมูลค่า

ผลผลติ

การตลาด 

11.1 

ป้องกนั

บรรเทาสา

ธารณภยั 

ความมัน่คง

ปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

12.1 สนับสนุน

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม

ประเพณีภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

3.2 

เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็

ชุมชนดา้น

สาธารณสุข 

3.3 พฒันา

ระบบบริการ

สุขภาพให้มี

คุณภาพ 

4.2 สังคม

สงเคราะห์

คุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี 

คนชรา        

ผูด้อยโอกาส

และผูติ้ดเช้ือ 

H.I.V 

4.3ส่งเสริม

สนบัสนุน

พฒันา

คุณภาพชีวิต

ทุกวยั 

5.2 อบรม

ผูป้ระกอบก

ารเพื่อสร้าง

โอกาสเพิ่ม

รายได ้

5.3 ส่งเสริม

จดัตั้งกลุ่ม

อาชีพชุมชน 

6.2 

เช่ือมโยง

ชลประทา

น พฒันา

แหล่งนํ้า  

ระบบ

ประปา 

6.3 บาํรุง 

รักษา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

ทางบก 

ทางนํ้า 

6.4 ผงั

เมืองรวม

ทอ้งถิ่น

และผงั

เมืองรวม

จงัหวดั 

7.2 รณรงค์

แกไ้ขภาวะ

โลกร้อน 

7.3 สร้าง

เสริม

จิตสาํนึก

ชุมชนดูแล

รักษา

ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.2 ส่งเสริม

สนบัสนุน

การแข่งขนั

กีฬาต่างๆทุก

ระดบั 
10.2 

เสริมสร้าง

ความ

เขม้แขง็

ชุมชนโดยใช้

เกษตร

อินทรีย ์

10.3 พฒันา

ความรู้ดา้น

วิชาการ 

พฒันา

คุณภาพ

ผลผลติทาง

การเกษตร 

11.2 

เสริมสร้าง

ความ

เขม้แขง็

ชุมชนดา้น

ความมัน่คง 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
   ๓.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยเทคนิค  SWOT 
ANALYSIS  (จุดแข็ง - จุดออน  โอกาสและอุปสรรค)   

  1.1  จุดแข็ง (Strength) 

  (1) เทศบาลตำบลโนนแดง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงจะสามารถ
มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงบประมาณไดอยางอิสระ เพ่ือการแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของชุมชน 
สงผลใหมีศักยภาพตอการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ไดอยางรวดเร็วตรงประเด็นปญหา 

    (2) เทศบาลตำบลโนนแดง มีอำนาจตามกฎหมายในการวางแผนการบริหาร การกำหนดสวน
ราชการ การประสานงาน การกำกับดูแล ซ่ึงสงผลใหการบริหารงานเปนไปดวยความคลองตัว เหมาะสมกับสภาพ
ปญหาของทองถ่ินทำใหการแกไขปญหาตางๆ ไดรับการแกไขอยางถูกตอง รวดเร็ว 

(3) เทศบาลตำบลโนนแดง มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถออกกฎหมายท่ีเรียกวา  เทศบัญญัติ 
ข้ึนมาบริหารงานภายในทองถ่ินตนเอง 

  (4) เทศบาลตำบลโนนแดง มีอำนาจในการกำหนด แผนงานดานบริหารงานบุคคล  (แผน
อัตรากำลัง) ข้ึนมาเองเพ่ือรองรับการบริหารงานภายในเทศบาลฯ ท่ีจะตองมีบุคลากรท่ีจำเปนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน ไดอยางเหมาะสม 

  (5) เทศบาลตำบลโนนแดง มีงบประมาณเปนของตนเอง ในการบริหารงานโดยมีแหลงท่ีมาของ
งบประมาณแบงออกเปน 2 สวน คือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง และงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดเก็บของทองถ่ิน ซ่ึงงบประมาณ ท้ัง 2 สวนนี้ จะมีปริมาณมากพอท่ีจะสามารถพัฒนาทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอการแกไขปญหาตางๆของทองถ่ิน 

  (6) เทศบาลตำบลโนนแดง มีระบบขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการจัดเก็บขอมูลไดอยางท่ัวถึง 
เนื่องจากมีความใกลชิดกับแหลงของขอมูล  โดยพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีจะชวยสะทอนปญหาออกมาเปนขอมูล 
เพ่ือใหสามารถดำเนินการแกไขปญหาไดตรงประเด็นมากท่ีสุด 

  (7) เทศบาลตำบลโนนแดง  มีการประสานงานการอำนวยการหรือความรวมมือจากสวนราชการ 
รวมถึงภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูบริหารท่ีมาจาการเลือกต้ังของพ่ีนองประชาชนโดยตรง    
ซ่ึงสงผลใหภาคราชการท่ีเก่ียวของรวมรับฟงปญหา และขอเสนอแนะตางๆ แลวนำไปรวมกันแกไขปญหา ใหตรง
กับความตองการของพ่ีนองประชาชน ถือวาเปนการประสานพลังมวลชนไดอยางลงตัว ตอการบริหารราชการ 
   

 

  1.2  จุดออน  (Weakness) 

  (1) เทศบาลตำบลโนนแดง ยังไมไดดำเนินการตราเทศบัญญัติไดครบทุกเรื่องเพ่ือรองรับการ
บริหารงาน เชน เรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เปนตน 

  (2) เทศบาลตำบลโนนแดง ในปจจุบันยังขาดบุคลากรท่ีมีตามกรอบอัตรากำลัง 3 ป เพ่ือมา
ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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  (3) เทศบาลตำบลโนนแดง  ยังขาดเครื่องมืออุปกรณอำนวยความสะดวกประกอบการทำงานใน
แตละดานอยูพอสมควร  สวนหนึ่งเกิดจากการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใชงานมาเปนเวลานาน จึงทำใหอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

(4) เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานดินเค็ม ขาดแคลนแหลงน้ำจึงสงผล 
ตอการผลิตพืชผลทางการเกษตรซ่ึงเปนอาชีพสวนใหญของประชาชนและเปนผลตอการพัฒนาทองถ่ินโดยรวม  

 

  1.3  โอกาส  (Opportunity) 

  (1) รัฐบาลไดมีนโยบายกระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถบริหารงาน
ตามแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินไดดวยตัวเอง 

  (2) ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ สวนใหญมีอาชีพทางดานการเกษตร รับจาง ประกอบกับ
รัฐบาลกลาง มีนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สงผลใหพ่ีนองประชาชนมีแหลงเงินทุนตอ
การเพ่ิมรายไดของตนเอง รวมถึงนโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำใหประชาชนมีความเปนอยูและมีความ
พรอมตอการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 

  (3) รัฐบาลไดมีนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
สรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  สรางความเปนธรรมพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู สงผลให
ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีสภาพสังคมท่ีสงบสุข ประกอบกับธรรมชาติของพ่ีนองประชาชน  ซ่ึงสวนใหญมีถ่ิน
ฐานอยูท่ีอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาตั้งแตตน  การรักถ่ินฐานจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาทางดานสังคม 
การพัฒนาทองถ่ินก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

 

  1.4. อุปสรรค  (Threat) 

  (1) ดานเศรษฐกิจ  ประเทศไทยไดเขามาสูระบบการคาเสรี ซ่ึงจะสงผลใหผูท่ีมีกำลังทรัพยมาก
จะสามารถตอสูทางการคาไดมากกวา ผูมีกำลังทรัพยนอย จึงสงผลโดยตรงตอการมีอยูมีกินของพ่ีนองประชาชน 
สวนใหญของประเทศ โดยในสวนของเทศบาลฯ นั้น ก็ไดรับผลกระทบดังกลาว การพัฒนาทองถ่ินอาจจะไมไดรับ
ความรวมมือเทาท่ีควร 

  (2) สภาพสังคมสวนใหญนั้น มีสภาพของการตอสูดิ้นรนดานการหางานทำ จึงมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากชนบทสูชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ สงผลใหมีการทอดท้ิงลูกหลาน พอแม ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ
การเลี้ยงดู ความอบอุนของครอบครัว การพัฒนาทองถ่ินบางครั้งอาจจะไมไดรับความสนใจจากกลุมคนดังกลาว
เทาท่ีควร 

  (3) ดานการเมือง ในระดับประเทศมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายใตนโยบายของ 
คสช.  สงผลใหสถานการณทางการเมืองยังไมแนนอน  การกำหนดนโยบายในดานการบริหารทองถ่ินจึงยังไม
สามารถทำไดอยางตอเนื่อง 
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   ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

  (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เทศบาลตำบลโนนแดง มีการคมนาคมสายหลักท่ีสะดวก  มีถนนท่ี
ไดมาตรฐานผาน 1 สาย ไดแก ทางหลวงหมายเลข 207 (ถนนเจนจบทิศ) สามารถเดินทางไปจังหวัดตางๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดหลายจังหวัด นอกจากนี้ยังมีถนนทางหลวงชนบทเชื่อมกับอำเภอบัวใหญ  อำเภอสีดา  
และถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อมกับอำเภอพิมาย  ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญๆ ของจังหวัด ไดแก ประสาท
หินพิมาย  เข่ือนพิมาย  และไทรงาม  มีสายน้ำไหลผานตลอดท้ังป    และยังใชในการประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม การจับสัตวน้ำ และปลูกผักสวนครัว เพ่ือบริโภค  และจำหนายตลาดเทศบาลชวงเชาและเย็นโดย
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ  สวนการบริการดานการสื่อสาร การไฟฟา โทรศัพท ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน
การดำรงชีวิตประจำวันพอสมควร 

  (2) ดานเศรษฐกิจ  ประชากรมีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพทำนา การเพาะปลูกไดผลดี  
แตอาจมีบางปไดรับผลกระทบจากน้ำทวม หรือภัยแลง การประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรมมีคอนขางหนาแนน มี
ลูกคาจากตางอำเภอ ไดแก อำเภอคง อำเภอประทาย เปนตน มาใชบริการคอนขางมาก โดยเฉพาะตลาดนัดวัน
ศุกร  

  (3) ดานสังคม จำนวนประชากรกับจำนวนพ้ืนท่ีอยูในอัตราท่ีเหมาะสม คือ 743 คนตอตาราง
กิโลเมตร  ประชากรสวนใหญมีภาษาพูด ประเพณี วัฒนธรรม และนับถือศาสนาเดียวกัน จึงมีความจำเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ไมมีความขัดแยงในชุมชน การบริการดานสาธารณสุขประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สถิติคดีอาชญากรรมเกิดข้ึนนอยมาก 

(4) ดานการเมืองและการบริหาร  ประชาชนมีความสนใจในการมีสวนรวมทางการเมือง และให
ความรวมมือกับหนวยราชการเปนอยางดี บุคลากรของเทศบาลก็มีศักยภาพในการทำงานมากพอสมควรในการ
ชวยดานการบริหารดำเนินงานทุกๆสวน  ซ่ึงงบประมาณในแตละปสามารถนำไปบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาดานตางๆในอัตราสวนท่ีเหมาะสมนาพอใจ  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ลูกจาง มีความเขาใจในการทำงาน มีความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหเปนไปในทิศทางท่ีประชาชน
ตองการได  การบริการดานการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ มีวินัยทางการเงินการคลังดี บุคลากรทุกคนชวยกัน
ประหยัด และใชประโยชนจากการใชเงินงบประมาณอยางคุมคามากท่ีสุด 

  (5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของ
ประชาชน ไดแก  น้ำ  ซ่ึงมีสายน้ำสำคัญไหลผานตลอดป ไดแก ลำสะแทด และยังไมมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำ แต
ในปท่ีผานมาเกิดปญหาภาวะโลกรอนและเกิดการขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนไมเพียงพอตอความ
ตองการสงผลใหเกิดการขาดแคลนแหลงน้ำในการอุปโภคบริโภค การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยสามารถ
ดำเนินการกำจัดและควบคุมไดมีผลกระทบใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชนนอยมาก 
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   ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
     ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตำบลโนนแดงไดทำการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
   Strengths  :   S= จุดแข็ง เปนการพิจารณาปจจัยภายในองคกรวามีสวนดี ความเขมแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพอยางไร 
   Weakness  :  W = จุดออน  เปนการพิจารณาปจจัยภายในองคกรวา มีสวนเสีย ความออนแอ
ขอจำกัดความไมพรอมอยางไร 
   Opportunities : O = โอกาส เปนการศึกษาสภาพแวดลมภายนอกวามีสภาพเปนเชนไร              
ท่ีจะสงผลตอองคกร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอองคกร โดยจะพิจารณาในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 
   Threats  :  T = ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปน
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสีย โดยจะพิจารณาในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและ
เทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 
     การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหรือปจจัยภายใน จะเปนการศึกษาโดยใชตัวแปร ๒ ตัว คือ 
จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน (Weakness) สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกหรือปจจัยภายนอกเปน
การศึกษาโดยใชปจจัยตัวแปร ๒ ตัว คือ โอกาส (Opportunities) และ ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด (Threats) 
     
   ปจจัยภายใน 
      - ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ
อำนาจ การกำกับดูแล ระเบียบ กฎหมาย 
    - ดานบุคลากร ไดแก อัตรากำลัง คุณภาพ ทัศนคติ วินัย พฤติกรรม 
    - ดานงบประมาณ ไดแกรายได  เงินจัดสรรจากภาครัฐ 
    - ดานทรัพยากร เครื่องมือและเครื่องอุปกรณ ระบบฐานขอมูล 
    - ดานการประสานงาน/การอำนวยการ/ความชวยเหลือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 
   ปจจัยภายนอก 
    - ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแจงและกลุมผลประโยชน 
                          - ดานเศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี การเกษตรกรรม การพาณิชกรรม   
  การคลัง 
   - ดานสังคม นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย เทคโนโลยี 
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     ๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ยท.๐๑ 

 
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

 

๑.การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและการแปรรูป 

๓.การสงเสริมและพัฒนาการ
คาการลงทุน และการคา
ชายแดน 
 

๒.การยกระดับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว และผลิตภัณฑ
ไหม 

ยุทธศาตร 
จังหวัด 

นครราชสีมา 

1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขันเศรษฐกิจ 

2. ยกระดับสังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณ
อยางยั่งยืน 

5. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั 

4. การเสรมิสรางความมัน่คงทกุมิต ิ
เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

จังหวัดในเขต
จังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตรดาน
ศาสนาวัฒนธรรม 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 

1.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

๔. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

๕.ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ    
ฉบับท่ี ๑๒ 

 

๑.ยุทธศาสตร 
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

๒.ยุทธศาสตร
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

๓.ยุทธศาสตร
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 

๘.ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

๗.ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

๖.ยุทธศาสตร 
การเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

๔.ยุทธศาสตร
การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

๕.
ยุทธศาสตร 
ความมั่นคง 

๙.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

๑๐.ยุทธศาสตร 
การ

ตางประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บานและ
ภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

จังหวัดในเขต
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 
 

ยุทธศาสตร
ดานศาสนา
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร
ดานการรกัษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมอืงที่ด ี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

 

แผนงาน 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การ
พาณิชย 

 

แผนงานสราง
ความเขมแขง็
ของชุมชน 
 

แผนงานการ 
เกษตร 

 

แผนงาน
งบกลาง 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานการ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

โครง
การ
กอ 
สราง
ถนน 

โครงการ
วางทอ
ระบาย
น้ำและ
สิ่งกอ 
สราง
อื่นๆ 

 

โครง 
การ
ดาน
ไฟฟา 

 

โครง 
การ
ดาน
ประปา 

 

โครงการ 
บริหาร
น้ำเพื่อ
การ 
เกษตร 

 

โครง 
การ
สงเสริม
อาชีพ 

 

โครง 
การ
อบรมให
ความรู
การ 
เกษตร 

 

- โครงการสราง
ความเขมแข็ง 
- โครงการดานยา
เสพติด 
- โครงการ
สวัสดิการและสังคม 

 

โครงการ
ดานปองกัน
สาธารณภัย 

 

โครง การ
สง เสริม
ดานการ 
ศึกษา 

 

โครงการ 
ดานศาสนา
วัฒนธรรมกีฬา
และนันทนาการ 

 

โครงการ
สรางจิต 
สำนึกรักษา
สิ่งแวดลอม 

 

โครงการ
สงเสริมให
ประชาชนม ี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

โครงการ
สวัสดิการ
ตางๆในงบ
กลาง 

 - ตอ - 

1.การบริหาร

ราชการให้มี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

2.การพฒันา

ดา้นการ

ศึกษา 

3.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสุข 

4.การพฒันา

ดา้น

สวสัดิการ

สังคม 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจ

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

6.

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

7.การพฒันา

ทรัพยากร

และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.การกีฬา

และ

นนัทนาการ 

9.ส่งเสริม

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

10.ดา้น

เกษตรกรรม 

11.ดา้นความ

มัน่คงปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

12.การ

ท่องเท่ียวและ

บริการ 

-ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา 

ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 

-ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพษิ -ประชาชนมีอาชีพและมี

รายไดเ้พียงพอ 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเทศบาลฯในดา้นการเมือง

การบริหาร 

-การคมนาคมสะดวก ทางระบาย

นํ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรศพัท์

ครบถว้นทัว่ถึง 
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    ๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic  map)                                                                                                           แบบ ยท.๐๒ 

 
                     วิสัยทัศน์                                                              “สังคมมีคุณภาพ  ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ  เศรษฐกิจดี  มีพัฒนาการเมืองการบริหาร  โครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน”  
 

 

                                            

                                   

                        

                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าประสงค์ 
-ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา 

ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 

-ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพษิ -ประชาชนมีอาชีพและมี

รายไดเ้พียงพอ 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเทศบาลฯในดา้นการเมือง

การบริหาร 

-การคมนาคมสะดวก ทางระบาย

นํ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรศพัท์

ครบถว้นทัว่ถึง 

1.การบริหาร

ราชการให้มี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

2.การพฒันา

ดา้น

การศึกษา 

3.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสุข 

4.การพฒันา

ดา้น

สวสัดิการ

สังคม 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจ

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

6.

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

7.การพฒันา

ทรัพยากร

และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.การกีฬา

และนนัทนา

การ 

9.ส่งเสริม

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

10.ดา้น

เกษตรกรรม 

11.ดา้นความ

มัน่คงปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

12.การ

ท่องเท่ียวและ

บริการ ยทุธศาสตร์ 

 ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 

2. ร้อยละของประชาชนที่ไดร้ับการศึกษา 

3. ร้อยละของครอบครัวอบอุ่นและปลอดยา

เสพติด 

 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีถงัรองรับขยะ

อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกาํจดัส่ิง

ปฏิกูลอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

1. ร้อยละของประชากรในวยัทาํงาน ร้อยละ 

25 ของประชากรในวยัทาํงานทั้งหมด 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายไดม้ากกว่า

รายจ่าย 

 

1. ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาเทศบาลในดา้นการเมือง การ

บริหาร 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีนํ้าประปา 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีนํ้าประปา

สะอาดใช ้

4. ร้อยละของจาํนวนเสาไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า

สาธารณะติดตั้ง 

5. ร้อยละของตูโ้ทรศพัทส์าธารณะที่ติดตั้ง 
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กลยทุธ ์

1.2 จดั

โครงสร้าง

องคก์รให้มี

ประสิทธิภาพ 

1.1 ส่งเสริม

ศกัยภาพทอ้งถิ่น

ทุกๆดา้นรองรบั

เขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

1.3 พฒันา 

ส่งเสริมศกัยภาพ

องคก์รบุคลากร 

1.4 พฒันา

เทคโนโลยีให้

เหมาะสม 

1.5 ส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์

ให้ประชาชนมี

ส่วนรับรู ้

1.6 ส่งเสริมกระจาย

อาํนาจถ่ายโอน

ภารกิจสู่ อปท. 

2.1 จดัระบบ

บริหารการศึกษา

ให้มีมาตรฐาน 

2.2 บริหาร

การศึกษาเนน้

คุณธรรมนาํ

ความรู ้

2.3 ส่งเสริม

สนบัสนุน

สถาบนัการศึกษ

านาํเทคโนโลยี

ใชเ้พิ่ม

ประสิทธิภาพ

การเรียน 

2.4 สนบัสนุน

การศึกษารองรบั

เขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

3.1 ส่งเสริม

สุขภาพภาค

ประชาชนสู่กา

รมมีสุขภาพดี 

4.1 พฒันา

คุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายอุยา่ง

ทัว่ถึงเป็น

ธรรม 

5.1 ส่งเสริม

พฒันา

คุณภาพการ

ผลิต เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต 

6.1             

สาธารณูป      

โภคและ

ก่อสร้างอื่นๆ 

7.1 บริหาร

จดัการระบบ

กาํจดัขยะ

แกปั้ญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.1 ส่งเสริม

จดัการแข่งขนั

กีฬาสร้าง

ความสามคัคี

ชุมชน 

9.1 ส่งเสริม

ให้พระสงฆ์

เป็นศูนย์

ส่งเสริม

คุณธรรม

วฒันธรรม

ประเพณีวิถี

พุทธทอ้งถิ่น 

10.1 ส่งเสริม

พฒันา

คุณภาพดา้น

การผลิต เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต

การตลาด 

11.1 ป้องกนั

บรรเทาสา

ธารณภยั 

ความมัน่คง

ปลอดภยัใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

12.1 สนบัสนุน

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม

ประเพณีภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

3.2 เสริมสร้าง

ความเขม้แข็ง

ชุมชนดา้น

สาธารณสุข 

3.3 พฒันา

ระบบบริการ

สุขภาพให้มี

คุณภาพ 

4.2 สังคม

สงเคราะห์

คุณภาพชีวิตเดก็ 

สตรี คนชรา             

ผูด้อยโอกาส

และผูต้ิดเช้ือ 

H.I.V 

4.3ส่งเสริม

สนบัสนุน

พฒันาคุณภาพ

ชีวิตทุกวยั 

5.2 อบรม

ผูป้ระกอบกา

รเพื่อสร้าง

โอกาสเพิ่ม

รายได ้

5.3 ส่งเสริม

จดัตั้งกลุ่ม

อาชีพชุมชน 

6.2 เช่ือมโยง

ชลประทาน 

พฒันาแหล่ง

นํ้า  ระบบ

ประปา 

6.3 บาํรุง 

รักษา

โครงสร้าง

พื้นฐาน ทาง

บก ทางนํ้า 

6.4 ผงัเมือง

รวมทอ้งถิ่น

และผงัเมือง

รวมจงัหวดั 

7.2 รณรงค์

แกไ้ขภาวะ

โลกรอ้น 

7.3 สร้างเสริม

จิตสาํนึก

ชุมชนดูแล

รักษา

ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.2 ส่งเสริม

สนบัสนุนการ

แข่งขนักีฬา

ต่างๆทุกระดบั 

10.2 

เสริมสร้าง

ความเขม้แข็ง

ชุมชนโดยใช้

เกษตรอินทรีย ์

10.3 พฒันา

ความรู้ดา้น

วิชาการ พฒันา

คุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร 

11.2 

เสริมสร้าง

ความเขม้แข็ง

ชุมชนดา้น

ความมัน่คง 

 

แผนงาน 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การ
พาณิชย 

 

แผนงานสราง
ความเขมแขง็
ของชุมชน 
 

แผนงานการ 
เกษตร 

 

แผนงาน
งบกลาง 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานการ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
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แบบ ยท.๐๓ 
    ๓.๕ รายละเอยีดยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                            
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

ยุทธศาสตร ์อปท.  

ในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตร ์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้ว

หน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.การพฒันาและเพิม่

ศกัยภาพการแข่งขนั

เศรษฐกจิ 

๑.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

-การคมนาคมสะดวก

ทางระบายน้ําไฟฟ้า

สาธารณะและโทรศพัท์

ครบถ้วนทัว่ถงึ 

1. รอยละของครัวเรือนทีม่ีการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
2. รอยละของครัวเรือนทีม่ี
น้ำประปา 
3. รอยละของครัวเรือนทีม่ี
น้ำประปาสะอาดใช 
4. รอยละของจำนวนเสาไฟฟาที่
มีไฟฟาสาธารณะติดต้ัง 
5. รอยละของตูโทรศัพท
สาธารณะที่ติดต้ัง 

๘๐% 
 

๕๐% 
 

๘๐% 
 

๖๐% 
 

๖๐% 

๘๕% 
 

๖๐% 
 

๘๕% 
 

๗๐% 
 

๗๐% 

๙๐% 
 

๗๐% 
 

๙๐% 
 

๘๐% 
 

๘๐% 

๑๐๐% 
 

๗๔% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 

๑๐๐% 
 

๗๔% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 

๑๐๐% 
 

๗๕% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

-จัดใหมีและ
บำรุงรักษา
โครงสรางพื้นทาง
บก ทางน้ำ ทาง
ระบายน้ำ และ
การปรับปรุง
บำรุงรักษาฯลฯ 

-โครงการกอสราง
ถนน 
-โครงการดาน
ประปา 
-โครงการดาน
ไฟฟา 
-โครงการวางทอ
รายน้ำและ
สิ่งกอสรางอื่นๆ 

-กองชาง 
-กองการประปา 

สำนักปลัด 

๒.ยุทธศาสตรก์ารสานต่อ

แนวทางพระราชดําร ิ

๑๐.ยุทธศาสตรด์า้น

เกษตรกรรม 

-ประชาชนมอีาชพีและมี

รายไดเ้พยีงพอ 

1. รอยละของประชากรในวัย
ทำงาน รอยละ 25 ของ
ประชากรในวัยทำงานทั้งหมด 
2. รอยละของครัวเรือนทีม่ี
รายไดมากกวารายจาย 

๒๐% 
 
 

๓๕% 
 
 
 

๑๐% 
 
 

๔๐% 
 

๕% 
 
 

๕๐% 
 

๐% 
 
 

๖๐% 
 

๐% 
 
 

๖๐% 
 

 

 

 

 

๐% 
 
 

๖๐% 
 

-สงเสริมจัดต้ัง
กลุมอาชพี อบรม
ผูประกอบการให
มีความรูเพื่อสราง
โอกาสเพิ่มรายได
ฯลฯ 

-โครงการสงเสริม
อาชีพ 
-โครงการอบรม
ความรูการเกษตร 
เปนตน 

-งานพัฒนาชุมชนฯ 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

๒.ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็น

เมอืงน่าอยู่ 

๓.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาการเกษตร 

๔.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาสงัคม 

๕.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาการศกึษา 

๖.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาสาธารณสุข 

๗.ยุทธศาสตรด์า้นการ

พฒันาการท่องเทีย่ว 

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีและกฬีา 

๕.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

เศรษฐกจิพาณิชยกรรม

อุสาหกรรม 

๔.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

สวสัดกิารสงัคม 

๑๐.ยุทธศาสตรด์า้น

เกษตรกรรม 

๑๒.ยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว

และบรกิาร 

๒.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การศกึษา 

๓.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

สาธารณสุข 

๘.ยุทธศาสตรก์ารกฬีาและ

นันทนาการ 

-ประชาชนมสีุขภาพดมีี

การศกึษา ครอบครวั

อบอุ่นและปลอดยาเสพ

ตดิ 

1. รอยละของประชาชนที่มี
สุขภาพดี 
2. รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การศึกษา 
3. รอยละของครอบครัวอบอุน
และปลอดยาเสพติด 

๗๐% 
 

๘๐% 
 

๙๐% 
 

๘๐% 
 

๙๐% 
 

๙๕% 
 

๙๐% 
 

๙๕% 
 

๙๘% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 

-สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คนทุกวัยต้ังแต
แรกเกิดวัยเด็ก
วัยรุนเยาวชนวัย
ทำงานและวัย
ชรา ฯลฯ 

-โครงการสงเสริม
ดานการศึกษา 
-โครงการสราง
จิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดลอม 
-โครงการดาน
ศาสนาวัฒนธรรม
กีฬาและ
นันทนาการ 

-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขฯ 
-งานพัฒนาชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

๓.บรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหม้คีวาม

สมบูรณ์อย่างยัง่ยนื 

๘.ยุทธศาสตรด์า้นศาสนา

วฒันธรรมการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

๙.ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิศาสนา

และวฒันธรรม 

๗.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
-สิง่แวดลอ้มไม่เป็นพษิ 1. รอยละของครัวเรือนทีม่ีถัง

รองรับขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 
2. รอยละของครัวเรือนทีม่ีการ
กำจัดสิง่ปฏิกลูอยางถูกหลกั
สุขาภิบาล 

๖๐% 
 

๘๐% 
 

๗๐% 
 

๙๐% 
 

๘๐% 
 

๙๕% 
 

๙๐% 
 

๑๐๐% 
 

๙๐% 
 

๑๐๐% 
 

๙๐% 
 

๑๐๐% 
 

-บริหารจัดการ
ระบบกำจัดขยะ
แกปญหา
สิ่งแวดลอมฯลฯ 

-โครงการสราง
จิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดลอม 

-กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด 
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แบบ ยท.๐๓ 

- ตอ - 
 
                      
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

ยุทธศาสตร ์อปท.  

ในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตร ์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้ว

หน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔.การเสรมิสรา้งความ

มัน่คงทุกมติเิพื่อ

ปกป้องสถาบนัหลกั

ของชาตแิละความ

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน 

๙.ยุทธศาสตรด์า้นการ

รกัษาความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

๑๑.ยุทธศาสตรด์า้นความ

มัน่คงปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

-ประชาชนมสี่วนร่วม

ในการพฒันา

เทศบาลฯในดา้น

การเมอืงการบรหิาร 

1. รอยละของประชาชน
ในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเทศบาลในดาน
การเมือง การบริหาร 
 

๗๐% 
 

 

๘๐% 

 
๙๐% 

 
๙๕% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
-ส่งเสรมิ

ศกัยภาพทุก

ดา้นตามหลกั

บรหิาร

จดัการทีด่มุี

คุณธรรม 

ฯลฯ 

-โครงการส่งเสรมิให้

ประชาชนมสี่วนร่วม

ในการปฏบิตังิาน 

-งานทะเบยีนฯ 

-งานวเิคราะหฯ์ 

-งานพฒันาชุมชน 

สํานักปลดั 

๕.การพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั 

 

๑๐.ยุทธศาสตรด์า้นการ

บรหิารจดัการบา้นเมอืง

ทีด่ ี

๑.ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

ราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ

คุณภาพ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนที ่๓ - 1 

 

 

 

 

สวนท่ี ๓  การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 
 

 

๑.บริหารทั่วไป 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

๑.บริหารงานทั่วไป 
 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง 
งานปองกันฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 
 
 

๒.บริการชุมชนและสังคม 

 
๑.การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด 
 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๓.การดำเนินงานอื่น 

 
 

๑.สาธารณสุข 
๒.สังคมสงเคราะห 
๓.งบกลาง 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
 

กองสาธารณสุขฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
กองคลัง 
 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สวัสดิการสังคม 

๑.บริหารทั่วไป 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๓.การดำเนินงานอื่น 

 

๑.การรักษาความสงบภายใน 
๒.สังคมสงเคราะห 
๓.งบกลาง 
 
 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
 

งานปองกันฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
กองคลัง 
 

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจพาณิชยกรรม   
อุตสาหกรรม 
 
 

๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 

 

๑.เคหะและชุมชน 
๒.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

กองชาง 
สำนักปลัด 
 

กองสาธารณสุขฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
 

๖ ยุทธศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๑.บริหารทั่วไป 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๔.การเศรษฐกิจ 
๔.การเศรษฐกิจ 

 
 

๑.บริหารงานทั่วไป 
๒.การศึกษา 
๓.สาธารณสุข 
๔.อุตสาหกรรมและการโยธา 
๕.เคหะและชุมชน 
๖.การเกษตร 
๗.การพาณิชย 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
กองชาง 
สำนักปลัด 
กองการประปา 

กองคลัง 
โรงเรียนในสังกัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
กองการประปา 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนที ่๓ - 2 

 

 
 
 
 
 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๗ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

๑.บริหารทั่วไป 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 

 
 

๑.การรักษาความสงบภายใน 
๒.สาธารณสุข 
๓.เคหะและชุมชน 
 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
 

งานปองกันฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

๘ ยุทธศาสตรการกีฬาและ
นันทนาการ 

๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 

 

๑.การศึกษา 
๒.สาธารณสุข 
๓.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด 
กองสาธารณสุขฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
กองการศึกษา 
 

๙ ยุทธศาสตรสงเสรมิศาสนา
และวัฒนธรรม 

๒.บริการชุมชนและสังคม 

 
๑.การศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด 
กองการศึกษา 
 

๑๐ ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม ๑.บริหารทั่วไป 

 
 
 

๑.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

สำนักปลัด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
 

๑๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

๑.บริหารทั่วไป 

 
๑.การรักษาความสงบภายใน 
 

สำนักปลัด 
 

งานปองกันฯ 
 

๑๒ ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ทองเท่ียวและบริการ 

๒.บริการชุมชนและสังคม 
๒.บริการชุมชนและสังคม 

 
 

๑.การศึกษา 
๒.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด 
กองการศึกษา 
 

 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๓ - ๓ 
 

  

 

 

 

 

 แบบ ผ.0๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป256๖ ป 256๗ ป 256๘ ป 256๙ ป 25๗๐ รวม ๕ ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1) ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

 
 

๒๓ 
 

 
 

๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐ 
 

 
 

๑,๗๔๓,๐๐๐ 
 

 
 

๒๒ 
 

 
 

๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

 
 

๒๑ 
 

 
 

๑,๗๕๓,๐๐๐ 
 

 
 

๒๒ 
 

 
 

๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐๘ 
 

 
 

๘,๘๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

รวม ๒๓ 
 

๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

๒๐ 
 

๑,๗๔๓,๐๐๐ 
 

๒๒ ๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

๒๑ ๑,๗๕๓,๐๐๐ 
 

๒๒ ๑,๗๗๓,๐๐๐ 
 

๑๐๘ ๘,๘๑๕,๐๐๐ 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
  2.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
๗๑ 

 
๘,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๗๑ 

 
๘,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๗๐ 

 
๗,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๖๙ 

 
๗,๙๔๙,๒๗๓ 

 
๗๐ 

 
๗,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๓๕๑ 

 
๔๑,๙๔๖,๓๖๕ 

 
รวม 

 

 
๗๑ 

 
๘,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๗๑ 

 
๘,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๗๐ 

 
๗,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๖๙ 

 
๗,๙๔๙,๒๗๓ 

 
๗๐ 

 
๗,๙๙๙,๒๗๓ 

 
๓๕๑ 

 
๔๑,๙๔๖,๓๖๕ 

 

 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๓ - ๔ 
 

แบบ ผ.0๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

 
ยุทธศาสตร 

ป256๖ ป 256๗ ป 256๘ ป 256๙ ป 25๗๐ รวม ๕ ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  3.1 แผนงานสาธารณสุข 
  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  3.3 แผนงานงบกลาง 

 
3๒ 
1 
1 
 

 
๑,๑๕๑,๖๐๐ 

3,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๓ 
1 
1 
 

 
๑,๑๘๗,๖๐๐ 

3,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๓ 
1 
1 
 

 
๑,๓๑๔,๖๐๐ 

3,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๓ 
1 
1 

 
๑,๓๕๙,๐๐๐ 

3,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๓ 
1 
1 

 
๑,๓๕๙,๐๐๐ 

3,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๖๔ 
5 
5 

 
๖,๓๗๑,๘๐๐ 

15,000 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๔ ๑,๓๕๔,๖๐๐ ๓๕ ๑,๓๙๐,๖๐๐ ๓๕ ๑,๕๑๗,๖๐๐ ๓๕ ๑,๕๖๒,๐๐๐ ๓๕ ๑,๕๖๒,๐๐๐ ๑๗๔ ๗,๓๘๖,๘๐๐ 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดกิารสังคม 
  4.1 แผนงานการสังคมสงเคราะห 
  4.2 แผนงานงบกลาง 
  4.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
   
 

 
๙ 
๓ 
1 
 

 
๒๙๕,๕๐๐ 

๘,๑๘๒,๐๐๐ 
๑๐,000 

 

 
๖ 
๓ 
1 
 

 
๒๕๕,๕๐๐ 

๘,๕๗๘,๐๐๐ 
๑๐,000 

 

 
๙ 
๓ 
1 
 

 
๒๙๕,๕๐๐ 

๘,๙๗๔,๐๐๐ 
๑๐,000 

 

 
๖ 
๓ 
1 
 

 
๒๕๕,๕๐๐ 

๙,๓๗๐,๐๐๐ 
๑๐,000 

 

 
๙ 
๓ 
1 
 
 

 
๒๙๕,๕๐๐ 

๙,๗๖๖,๐๐๐ 
๑๐,000 

 

 
๓๙ 
๑๕ 
5 
 

 
๑,๓๙๗,๕๐๐ 

๔๔,๘๗๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

รวม ๑๓ ๘,๔๘๗,๕๐๐ ๑๐ ๘,๘๔๓,๕๐๐ ๑๓ ๙,๒๗๙,๕๐๐ ๑๐ ๙,๖๓๕,๕๐๐ ๑๓ ๑๐,๐๗๑,๕๐๐ ๕๙ ๔๖,๓๑๗,๕๐๐ 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
  5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
  5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

3 
- 

 
 

๑๕0,000 
- 

 
 

๓ 
1 

 
 

๑๕0,000 
20,000 

 
 

3 
- 

 
 

๑๕0,000 
- 

 
 

๓ 
1 

 
 

๑๕0,000 
20,000 

 

 
 

3 
- 

 
 

๑๕0,000 
- 

 
 

1๕ 
2 

 
 

๗๕0,000 
40,000 

 
รวม 3 ๑๕0,000 3 1๗0,000 3 ๑๕0,000 3 1๗0,000 3 ๑๕0,000 1๗ ๗90,000 

6) ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  6.2 แผนงานการศึกษา 
  6.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
3 

๓๗ 
1 

 
450,000 

๑4,๓30,000 
100,000 

 
4 

๔๗ 
๑ 

 
550,000 

๒๑,๓๓๐,000 
100,000 

 
4 

๓๕ 
๒ 

 
๑,๐๐0,000 

1๙,๗๔0,000 
๖00,000 

 
3 

๒8 
6 

 
650,000 

๑6,6๗0,000 
24,600,000 

 
1 

2๕ 
6 

 
100,000 

๑๖,0๒0,000 
24,600,000 

 
1๕ 
๑๗๒ 
๑๖ 

 
2,๗๕0,000 

๘๘,๐๙0,000 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๓ - ๕ 
 

แบบ ผ.0๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

 
ยุทธศาสตร 

ป256๖ ป 256๗ ป 256๘ ป 256๙ ป 25๗๐ รวม ๕ ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
  6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  6.5 แผนงานเคหะและชมุชน 
  6.๖ แผนงานการเกษตร 
  6.๗ แผนงานการพาณชิย 

 
๒๙ 
1 
1 

๑๕ 

 
๒๓,๒๗๕,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

๓,๕๒๙,๐๐๐ 

 
๔๒ 
1 
- 

๑๑ 

 
๔๖,๒๗๒,๕๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
- 

๒,๒๐๓,๐๐๐ 

 
๓๓ 
- 
๕ 

๑๒ 

 
๓๐,๐๓๐,๐๐๐ 

- 
๓,๖๕๘,๐๐๐ 
๓,๓๘๕,๐๐๐ 

 

 
๓๒ 
- 
1 
๔ 

 
๓๒,๐๔๒,๕๐๐ 

- 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๒๗๕,๐๐๐ 

 
๒๒ 
- 
- 
๑ 

 
๒๖,๓๗๗,๕๐๐ 

- 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๕๘ 
๒ 
๗ 

๔๓ 

 
๑๕๗,๙๙๗,๕๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๒๖๘,๐๐๐ 

๑๐,๔๙๒,๐๐๐ 

รวม ๘๗ ๔๒,๗๙๔,๐๐๐ ๑๐๖ ๗๐,๙๕๕,๕๐๐ ๙๑ ๕๘,๔๑๓,๐๐๐ ๗๔ ๗๖,๒๓๗,๕๐๐ ๕๕ ๖๗,๑๙๗,๕๐๐ ๒๑๐ ๓๑๕,๕๙๗,๕๐๐ 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
  7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  7.๒ แผนงานสาธารณสุข 
  7.๓ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
1 

๒๐ 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
1 

๒๐ 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
1 

๒๐ 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
1 

๒๐ 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
1 

๒๐ 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๓๕,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
5 

10๐ 
๕ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๖๗๕,๐๐๐ 
๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 
รวม ๒๒ ๑,๙๓๕,๐๐๐ ๒๒ ๙๓๕,๐๐๐ ๒๒ ๙๓๕,๐๐๐ ๒๒ ๙๓๕,๐๐๐ ๒๒ ๙๓๕,๐๐๐ ๑๑๐ ๕,๖๗๕,๐๐๐ 

8) ยุทธศาสตรการกีฬาและนนัทนาการ 
  8.1 แผนงานการศึกษา 
  8.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 
  8.3 แผนงานสาธารณสุข 
   

 
2 
6 
๑ 

 
200,000 
490,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
2 
7 
๑ 

 
200,000 
510,000 
๑๐,๐๐๐ 

 
2 
7 
๓ 

 
200,000 
510,000 
๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
2 
7 
๓ 

 
200,000 
510,000 
๘๐,๐๐๐ 

 

 
2 
7 
๓ 

 
200,000 
510,000 
๘๐,๐๐๐ 

 

 
10 
34 
๑๑ 

 
1,000,000 
2,530,000 
๒๖๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๙๐,๐๐๐ ๕๕ ๓,๗๙๐,๐๐๐ 

9) ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  9.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
4 

 
2๐0,000 

 

 
๕ 

 
๔๕0,000 

 

 
5 

 
450,000 

 

 
4 

 
200,000 

 

 
4 

 
200,000 

 

 
2๒ 

 
1,๕๐๐,000 

 

รวม 4 2๐0,000 
 

๕ ๔๕0,000 
 

5 450,000 
 

4 200,000 
 

4 200,000 
 

2๒ 1,๕๐๐,000 
 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๓ - ๖ 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนแดง 
 

ยุทธศาสตร 
ป256๖ ป 256๗ ป 256๘ ป 256๙ ป 25๗๐ รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม 
  10.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๑๕ 

 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
รวม 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๑๕ 

 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

11) ยุทธศาสตรดานความมัน่คง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
  11.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
 

๑๖ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๔ 

 
 

๘๙๐,๐๐๐ 

 
 

๑๖ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๔ 

 
 

๘๙๐,๐๐๐ 

 
 

๑๖ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗๖ 

 
 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

 
รวม 

 
๑๖ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๘๙๐,๐๐๐ 

 
๑๖ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๘๙๐,๐๐๐ 

 
๑๖ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๗๖ 

 
๔,๗๘๐,๐๐๐ 

12) ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 
  12.1 แผนงานการศึกษา 
  12.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
1 
4 

 
150,000 
405,000 

 

 
1 
4 

 
150,000 
405,000 

 

 
1 
4 

 
150,000 
405,000 

 

 
1 
4 

 
150,000 
405,000 

 

 
1 
4 

 
150,000 
405,000 

 

 
5 

๒๐ 
 

 
750,000 

2,025,000 

รวม 5 555,000 5 555,000 5 555,000 5 555,000 5 555,000 25 2,775,000 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
๒๙๐ 

 
๖๘,๑๖๘,๓๗๓ 

 
๓๐๔ 

 
๙๕,๘๗๑,๘๗๓ 

 
๒๙๗ 

 
๘๓,๐๘๒,๓๗๓ 

 
๒๗๒ 

 
๑๐๐,๘๙๗,๒๗๓ 

 
๒๖๐ 

 
๙๒,๔๕๓,๒๗๓ 

 
๑,๔๒๓ 

 
๔๔๐,๔๗๓,๑๖๕ 

 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๓ - ๗ 
 

  

 

 

 

 แบบ ผ.0๑/๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชมุชน 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

 
 

 
โครงการพัฒนาท่ีนำมาจาก 

แผนพัฒนาหมูบาน 
และแผนพัฒนาชุมชน 

 
 

6) ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน  
  6.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  6.๒ แผนงานการพาณชิย 
  6.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 

ป256๖ ป 256๗ ป 256๘ ป 256๙ ป 25๗๐ รวม ๕ ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 
๔ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖,๘๔๔,๐๐๐ 
๒๑๐,๐๐๐ 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
๓ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๖๔๙,๐๐๐ 
๒๐๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
๔ 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๒,๕๐๐ 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
- 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔,๒๔๕,๐๐๐ 
- 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๗ 
- 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๓๖๐,๐๐๐ 
- 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 
๑๑ 
๘ 

 
 
 
 
 
 
 

๗๗,๕๙๘,๐๐๐ 
๖๖๗,๕๐๐ 

๑๕,๔๐๐,๐๐๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

๓๔ 
 

๓๙,๖๕๔,๐๐๐ 
 

๓๑ 
 

๑๘,๘๕๔,๐๐๐ 
 

๒๑ 
 

๙,๐๕๒,๕๐๐ 
 

๑๒ 
 

๑๐,๒๔๕,๐๐๐ 
 
๙ 

 
๑๕,๘๖๐,๐๐๐ 

 
๑๐๗ 

 
๙๓,๖๖๕,๕๐๐ 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 8 

 

 

 

 

 

  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี............. 

๑.  ยุทธศาสตร.์.......การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ............... 

  ๑.๑  แผนงาน.......บรหิารงานทัว่ไป........ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และสมรรถนะของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางทุกระดับใหปฏิบัติ            
งานอยางมืออาชีพ ทำใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ และคุมคา 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พ นั ก ง า น ค รู เท ศ บ า ล 
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จ า งทุ ก ระ ดั บ ได รั บ ก า ร
พัฒนาและงเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และสมรรถนะจน
สามารถปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ ทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
และความคุมคาของงาน 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ผูเขารวมโครงการ
ร อ ย ล ะ  8 0  มี
ความรู ทักษะ และ
ส ม ร ร ถ น ะ จ น 
สามารถนำความรู
ที่ ไ ด รั บ ม า
ปฏิบัติงานอยางมี
อาชีพ ทำใหเกิดผล
สัมฤทธิ์และความ
คุมคาของงานเพ่ิม
มากย่ิงข้ึน 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจางทุ ก
ระดับไดรับการพัฒนา
และ เพ่ิ ม พู น ค วาม รู  
ทักษะ และสมรรถนะ
จนสามารถปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ ทำให
เกิดผลสัมฤทธิ์  และ
ความคุ มค าของงาน
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

งานการ
เจาหนาที ่

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
 

เพ่ือเผยแพรกิจกรรมขาวสาร 
บริการของเทศบาลให
ประชาชนไดรับทราบ
แลกเปล่ียนเรยีนรูและนำ
ขอเสนอแนะจากชุมชนเพ่ือ
พัฒนาเทศบาล 

ออกหนวยบรกิารเคล่ือนที่
เทศบาลพบประชาชน ๘ 
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ออกหนวยพบ
ประชาชนทั้ง ๘ 
ชุมชน 

ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสาร 
เสนอแนะปญหาแก
เทศบาล เพ่ือนำเขา
บรรจแุผนพัฒนา 

งานยทุธศาสตรฯ 
สำนักปลัดฯ 

๓ โครงการงานทะเบียนพบ
ประชาชนประจำป  

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร และ
งานทะเบียนทัว่ไป แก
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

ประชุมใหความรูแกราษฎร
ในเขตเทศบาลทั้ง ๘ หมูบาน 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

ประชาชน ๘ 
หมูบานมี
ความรู 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯไดรับความรู
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
ราษฎร 

งานทะเบียนราษฎร 
สำนักปลัด 

๔ โครงการตรวจสอบแกไขและ
ปรับปรุงรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร 

เพ่ือทำการสำรวจตรวจสอบ
แกไขและปรับปรุงรายการใน
เอกสารทะเบียนราษฎรใหมี
ความถกูตองเปนปจจุบัน 

ทำการสำรวจตรวจสอบทั้ง ๘ 
ชุมชน เฉพาะบานทีม่ีการ
แจงยายที่อยูปลายทาง
แลวแตยังไมไดจำหนายชือ่
ออกจากทะเบียนบาน  

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ขอมูลทะเบียน
ราษฎรเปน
ปจจุบัน ๘๐% 

สำเนาทะเบียนบานที่อยู
ในเขตเทศบาลไดรับการ
ตรวจสอบแกไขและ
ปรับปรุงใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน 

งานทะเบียนราษฎร 
สำนักปลัดฯ 

 

  

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 10 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการฝกอบรมงานทะเบียน
ราษฎรประจำป  

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรใหกับ
ผูนำชุมชน 

ฝกอบรมใหกับผูนำชุมชนและ
อาสาสมัครฝายทะเบยีนประจำ
หมูบานจำนวน ๒๖คน 

๑๐,๐๐๐ 
  

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ผูนำชุมชน ๒๖ 
คน 

ผูนำชุมชนและ
อาสาสมัครฝายทะเบยีน
ประจำหมูบานมีความรู
ความเขาใจงานทะเบียน
ราษฎรมากย่ิงข้ึน 

งานทะเบียนราษฎร 
สำนักปลัดฯ 

 

๖ โครงการฝกอบรมทบทวนความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูนำชุมชนเก่ียวกับงานทะเบียน
ตางๆ 

เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน 
 

ประชุมอบรมใหความรูแกกำนัน 
ผูใหญบาน ทั้ง ๑๗ หมูบานใน
ตำบลโนนแดงจำนวน ๕๔ คน 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กำนัน,ผูใหญบาน 
ทั้ง ๑๗ หมูบาน 

กำนัน ผูใหญบานทั้ง ๑๗ 
หมูบานในเขตตำบลโนน
แดงไดรับความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับงาน
ทะเบียนตางๆมากย่ิงข้ึน 

งานทะเบียนราษฎร 
สำนักปลัดฯ 

 

๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลโนนแดงพรอมทั้งการจัดทำ
ประชาพิจารณ 
 

เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรางเทศบัญญัติท่ีเทศบาลได
จัดทำข้ึนพรอมท้ังเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

ประชาชนในเขตเทศบาล/ผูมี
สวนไดเสีย/ผูที่เก่ียวของ จำนวน 
๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนจำนวน 
๕๐ คน 

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในรางเทศบัญญัติ 
โดยมีสวนรวมในการ
จัดทำรางเทศบัญญัติ
และสามารถปฏิบัติตาม
ได 

งานนิติการ 
สำนักปลัดฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการกฎหมายใกลตัว เพื่อประชาสัมพันธกฎหมาย
ที่จำเปนตองใชใน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน ๔๐ 
คน 

- ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  - ประชาชน ๔๐ 
คน 

ประชาชนมีความรู
และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายได
อยางถูกตอง 

งานนิติการ 
สำนักปลัด ฯ 

๙ โครงการเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

เพื่อใหเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน
ไดถูกตองตามระเบียบและ
เกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ 
พนักงานจางตาม
ภารกิจจำนวน๔๐คน 

๑๐,๐๐๐ 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

พนักงาน
เทศบาล๔๐ 
คน 

เจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามระเบียบ 

งานนิติการ 
สำนักปลัด ฯ 

๑๐ โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นเทศบาล
ตำบลโนนแดง   
 

เพื่อดำเนินการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตำบลโนนแดง 

การจัดการเลือกต้ังฯ 
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และ
ประชาชนมาใชสิทธิ
เลือกต้ังรอยละ 80 
ของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การเลือกต้ัง
ดำเนินการ
ถูกตอง และมี
ผูมาใชสิทธิ 
รอยละ 80 

การเลือกต้ังเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
ประชาชนมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 

สำนักปลัดเทศบาล 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการแผนทีภ่าษีและงาน
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
วางแผนพัฒนาจัดการพ้ืนที่ได
อยางเหมาะสมในอนาคต และ
ใหไดมีแผนทีแ่มบทที่ถกูตอง
นำมาประกอบเปนแผนที่ภาษี
แลทะเบียนทรัพยสินได 

จัดทำโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินอยางถูกตอง
เหมาะสม 

๓00,000.- 
 

๓00,000.- 
 

๓00,000.- 
 

๓00,000.- 
 

๓00,000.- 
 

ประสิทธภิาพใน
การจดัเก็บภาษี
ที่ถกูตอง 

ไดมีแผนที่แมบทที่
ถูกตองนำมาประกอบ
เปนแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินได 

งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

๑๒ โครงการจัดงานพระราชพิธีอืน่ๆ 
ที่เกิดขึน้ระหวางป 

เพ่ือเปนการถวายความ
จงรกัภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 งานพระราชพิธี
ที่กำหนดขึน้ 

ประชาชนทกุหมูเหลา
ไดถวายความ
จงรกัภักด ีระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๑๓ โครงการจัดงานวนัคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพ่ือถวายความจงรักภักดแีละ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานสำเร็จ
ลุลวง ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนทกุหมูเหลา
ไดถวายความ
จงรกัภักดแีละสำนึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการจัดงานวนัปยมหาราช เพ่ือเปนการถวายความ
จงรกัภักดแีละสำนึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 5 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดงานสำเร็จ
ลุลวง ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนทกุหมูเหลา
ไดถวายความ
จงรกัภักด ีสำนกึใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๑๕ โครงการจัดงานวนัคลายวันพระ
ราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

เพ่ือถวายความจงรักภักดแีละ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การจัดงานสำเร็จ
ลุลวง ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนทกุหมูเหลา
ไดถวายความ
จงรกัภักด ีสำนกึใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๑๖ โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชนิ ี

เพ่ือเปนการถวายความ
จงรกัภักดแีดองคสมเดจ็พระ
นางเจาพระบรมราชนิ ี

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ๔0,000 การจัดงานสำเร็จ
ลุลวง ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนไดถวาย
ความจงรักภักด ี

สำนึกปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

เพื่อเปนการถวายความ
จงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ    
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดงาน
สำเร็จลุลวง 
ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนทุกหมู
เหลาไดถวายความ
จงรักภักดี สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๑๘ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต พระบรมราชิน ีพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง และ
วันแมแหงชาติ 

เพื่อถวายความจงรักภักดีแด
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต พระบรมราชิน ี
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง และวันแมแหงชาติ 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พอคา 
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดงาน
สำเร็จลุลวง 
ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนทุกหมู
เหลาไดถวายความ
จงรักภักดี สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๑๙ เลือกกรรมการชุมชน เพื่อเลือกตัวแทนภาค
ประชาชนใหมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการชุมชน 
๘ ชุมชน  

- - - ๑๐,๐๐๐ - จำนวน ๗๒ 
คน 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน 
ทองถิ่นของตนเอง 

งานสวัสดิการสังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสาร 

เพิ่มพูนความรูแก
คณะกรรมการศูนยขอมูล
ขาวสารและปรับปรุงตาม
เกณฑการประเมินศูนยฯ 

คณะกรรมการศูนย
ขอมูลและประชาชน
ที่สนใจ 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ศูนยขอมูลฯ 

มีขอมูลและหลักฐาน
ตามเกณฑการประเมิน
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ศูนยฯ อ่ืน 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

๒๑ โครงการจัดทำแผนชุมชน
คุณภาพ 

เพื่อใหชุมชนวิเคราะห
ปญหา ทบทวนและจัดทำ
แผนการพัฒนาหมูบาน 

คณะกรรมการชุมชน 
จำนวน ๗๒ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ แผนชุมชนทั้ง 
๘ ชุมชน 

ชุมชนกำหนดแนว
ทางการแกไขปญหาโดย
ชุมชนและนำเสนอ
ปญหาที่เกินศักยภาพตอ 
อปท./สวนราชการ 

งานสวัสดิการสังคม 

๒๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ พนกังานจาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
กรรมการชุมชน อสม. และ 
อปพร. 

เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางทองถิ่น ชุมชน 
อาสาสมัคร ใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง สมาชิกสภา
เทศบาล กรรมการชุมชน 
อสม. และ อปพร.ไดรับ
การเพ่ิมพูนความรูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การบริหารงานของ
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความ
เชื่อมโยงการทำงาน
รวมกับทุกภาคสวน 

งานสวัสดิการสังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ .....๕ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั...................  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ......ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่.ี... 

๑.  ยุทธศาสตร.์.............การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคุณภาพ...................................................................... 

  ๑.๑  แผนงาน...........บรหิารงานทัว่ไป.......................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการคนยุคใหมใสใจขอมูล
ขาวสาร 

เพื่อประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบั พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ 

ประชาชนผูสนใจ ๔๐ 
คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูลได
โดยสะดวก 

ผูผานการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถสืบคน
ขอมูลที่เปน
ประโยชน 
 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

๒๔ โครงการจัดต้ังและบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่ออุดหนุนสวนราชการ
อำเภอโนนแดงในการจัดต้ัง
และบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชวยเหลือประชาชน
บุคคลทั่วไปในเขต
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ไดรับความ
ชวยเหลือ
๑๐๐% 

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

อำเภอโนนแดง 

 รวม   ๒๔   โครงการ   ๑,๗๗๓,๐๐๐ ๑,๗๔๓,๐๐๐ ๑,๗๗๓,๐๐๐ ๑,๗๕๓,๐๐๐ ๑,๗๗๓,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการ Children 
clean 

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการรักษา
ความสะอาดของตนเองและรูจัก
การคัดแยกขยะในโรงเรียนและ
ชุมชน   

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของเด็ก
นักเรียนที่มี
ความ
รับผิดชอบ 

นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ  
มีวินัย รักความ
สะอาด และมีวินยัใน
การคัดแยกขยะ 

รร.อนุบาลฯ 
 

๒ โครงการจัดแสดง
นิทรรศการงานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 

เพื่อจัดแสดงนิทรรศการแสดง
ผลงานนักเรียนในรอบป
การศึกษาและจัดกจิกรรมแสดง
ความยินดีกบันักเรียนระดับ ชั้น 
อ. ๓ 

การแสดงนิทรรศการผลงาน
นักเรียนและกจิกรรมแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่เรียนจบ
ระดับชั้น อ. ๓  

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของ
ผูปกครอง
และเดก็
นักเรยีนที่มี
ความพึง
พอใจ 

ผูปกครองและเด็ก
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปที่ 3  
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

รร.อนุบาลฯ 

3 โครงการสงเสริมให
นักเรียนและคณะครูเขา
รวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ กีฬาและทักษะ
อื่น ๆ 

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนและ
คณะครูเขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการกีฬาและทกัษะอื่น ๆ 

เด็กนักเรียนและคณะครูของ  
รร.อนุบาลฯ 
 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของ เด็ก
นักเรยีนและ
ครูที่มีความ
พึงพอใจ 

เด็กนักเรียนและคณะ
ครูเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
กีฬา และทกัษะ 
อื่น ๆ 

รร.อนุบาลฯ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 18 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล  
(Distance  Education) 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอก
โรงเรียน/หองเรียน (On Site) เชน 
แบบ On Line , On Demand , On 
Hand , On Air 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของเด็ก
นักเรียนที่
เขารวมการ
เรียนรู 

นักเรียนสามารถเรียนรูได
ทุกสถานการณ/ทุก
สถานที่นอกจากเรียนที่
โรงเรียน 

รร.อนุบาลฯ 
 

5 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 
 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน :- 
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
-คาเครือ่งแบบนกัเรียน  
-คาหนังสือเรยีน 
-คาอุปกรณการเรียน 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ
(นักเรียน=150 คน) 

๔24,5๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

๔24,5๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

๔24,5๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

๔24,5๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

๔24,5๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

รอยละ 100 
ของเดก็
นักเรยีน  

รร.ไดรับการสนับสนนุ
งบประมาณในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

รร.อนุบาลฯ 

6 โครงการอาหารกลางวันเดก็
นักเรยีนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลโนนแดง 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพ่ือใหนกัเรียนไดรับประทานอาหาร
ที่ถกูสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  
 

นักเรยีนไดรับประทานอาหารที่
มีคุณคาสารอาหารครบถวน 
(150 คน x 21 บาท x 200 
วัน) 
 

๖๓๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๖๓๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
 

๖๓๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๖๓๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๖๓๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 100 
ของเดก็
นักเรยีน  

นักเรยีนไดรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
ครบคุณคาสารอาหาร 

รร.อนุบาลฯ 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 19 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

7 โครงการรณรงคปองกนั   
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพ่ือรณรงคปองกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลฯ 
 
 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรยีนละ  
๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. พัฒนาครแูกนนำ ๑ คน 
โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท 

18,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

18,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

18,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

18,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

18,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

รอยละ 70 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รร.อนุบาลฯ 

๘ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน หนูนอยสุขภาพด ี

เพ่ือสงเสริมพัฒนาดานรางกายดวย
กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพดาน
ตาง ๆ  

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ ๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนมสุีขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรงสอดคลอง
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

๙ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนเพ่ือสงเสริมพัฒนา 
การดานสติปญญาดวยการ
เรียนรูทางวทิยาศาสตร    
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 

เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูใหกับนกัเรยีน
โดยใชกระบวนการเรยีนรูทาง
วิทยาศาสตร 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

รอยละ 70 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนไดเกิดการเรยีนรู
โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสอดคลองตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

เพ่ือใหนกัเรียนมีแหลงเรยีนรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนมแีหลงเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รร.อนุบาลฯ 

๑๑ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนเพ่ือสงเสริมการเรยีนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือใหนกัเรียนไดเรยีนรูและรูจัก
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

๕,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

รอยละ 70 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนเรยีนรูและรูจกัหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
 

รร.อนุบาลฯ 

๑๒ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนดวยกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม   
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 
 

เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมและ
ฝกระเบียบวนิัยแกเดก็นกัเรียน 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

2๐,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนมีคุณธรรม
จริยธรรม สอดคลองตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

รร.อนุบาลฯ 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนโดยใชส่ือสรางสรรค  

เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของเดก็
นักเรยีนดวยส่ือที่ครูผลิตใชเอง
ประกอบการสอน   

คณะครูและนกัเรียนโรงเรยีน
อนุบาลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผู
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนมีความ 
พึงพอใจในส่ือที่ครูผลิต
ประกอบการสอน 

รร.อนุบาลฯ 
 

๑๔ โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาขาราชการครขูอง
โรงเรียนอนุบาลฯ  
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล
ฯ  ใหมีศักยภาพการการทำงาน เชน   
คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
คาลงทะเบียน และอื่น ๆ   
 

คณะครูและบุคลากรโรงเรยีน
อนุบาลฯ  
  

๓๐,๐๐๐ 
 (เงินอุดหนุน/

เทศบาล) 
  

๓๐,๐๐๐ 
 (เงิน

อุดหนนุ/
เทศบาล) 

  

๓๐,๐๐๐ 
 (เงิน

อุดหนนุ/
เทศบาล) 

  

๓๐,๐๐๐ 
 (เงิน

อุดหนนุ/
เทศบาล) 

  

๓๐,๐๐๐ 
 (เงิน 

อุดหนนุ/
เทศบาล) 

  

รอยละ 80 
ของครแูละ
บุคลากรที่ได
รวมกิจกรรม 

คณะครูและบุคลากรฯ
โรงเรียนอนุบาลฯ ไดรับการ
พัฒนา ใหมีศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ิมขึน้ 

รร.อนุบาลฯ 
 

๑๕ โครงการพัฒนาครแูละ
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครแูละ
บุคลากรในโรงเรยีนใหม ี
ประสิทธภิาพในการทำงาน :-  
-คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 
-คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 
 

คณะครูและบุคลากรโรงเรยีน
อนุบาลฯ  
  

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของครแูละ
บุคลากรที่ได
รวมกิจกรรม 

คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลฯ ไดรับการ
พัฒนา ใหมีศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ิมขึน้ 

รร.อนุบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลฯ      

เพ่ือใหโรงเรยีนมีระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลฯ     

SAR ประจำปการศึกษา 10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

มี SAR 
ประจำป
การศึกษา 

โรงเรียนมรีะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานทีก่ำหนด 

รร.อนุบาลฯ 

๑๗ โครงการนเิทศการเรยีนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาลฯ  

เพ่ือนเิทศการเรยีนการสอนของครู
โรงเรียนอนุบาลใหมีประสิทธิภาพ 

คณะครูโรงเรียนอนุบาลฯ 3,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 100 
ของครูไดรับ
การนิเทศ 

คณะครู รร.อนุบาลฯ   ได
พัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน 

รร.อนุบาลฯ 

๑๘ โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลฯ  

เพ่ือใหโรงเรยีนมีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครบถวนและสมบูรณ  

-แผนพัฒนาการศึกษา 5 ป 
-แผนปฏิบัตกิารประจำป
งบประมาณ 
-แผนปฏิบัตกิารประจำป
การศึกษา  
 

3,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

3,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

มีแผนพัฒนา
ครบทุกแผน 

โรงเรียนมแีผนพัฒนา
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ที่สมบูรณ 

รร.อนุบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๙ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 
(เปนโครงการคัดเลือกกอน
จัดสรร)  
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาของ 
อปท. โดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิน่ (School Based  
Management  for Local  
Development : SBMLD) 

นักเรยีนในสังกัดของเทศบาล
ตำบลโนนแดง  

50๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)
(เงินรางวัล) 

 

50๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)
(เงินรางวัล) 

 

50๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)
(เงินรางวัล) 

 

50๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)
(เงินรางวัล) 

 

50๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)
(เงินรางวัล) 

 

มีโครงการ 5 
โครงการ 

โรงเรียนในสังกัด ทต.โนน
แดง จัดการศึกษาในทุก
รูปแบบ โดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายอยางแทจริง 

กองการศึกษา 
รร.อนุบาลฯ 

๒๐ โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดาน  
(SBMLD) 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ทั้ง 4 ดาน     

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

รร.อนุบาลฯ 
 
 

๒๑ โครงการหนนูอยวยัใส จิตใจ
เบิกบาน  (SBMLD) 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 

 

 

เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมยแก
เด็กนักเรยีน 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 

นักเรยีนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

รร.อนุบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ โครงการหนูนอยรักการอาน   
(SBMLD) 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด
นิสัยรักการอาน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

๒๓ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
(SBMLD) 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนไดรูจักหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค   

รร.อนุบาลฯ 

๒๔ โครงการโตไปไมโกง 
(SBMLD) 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะดานโต
ไปไมโกง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

รอยละ 80 
ของเดก็
นักเรยีนที่ได
รวมกิจกรรม 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 

รร.อนุบาลฯ 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 25 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๕ โครงการเยี่ยมบานนกัเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบานกับโรงเรียน  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  ๒,๐๐๐ 
(รายหัว) 

๒,๐๐๐ 
(รายหัว) 

๒,๐๐๐ 
(รายหัว) 

๒,๐๐๐ 
(รายหัว) 

๒,๐๐๐ 
(รายหัว) 

รอยละ 80 
ของผูรวม
กิจกรรม 

ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอโรงเรียน 

รร.อนุบาลฯ 

๒๖ โครงการประชุมผูปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 

เพ่ือจัดการประชมุผูปกครอง
สำหรับรับทราบนโยบายและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  

ประชุมผูปกครอง 
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูรวม
กิจกรรม 

ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอโรงเรยีน 

รร.อนุบาลฯ 

๒๗ โครงการฝกอบรมการเล้ียงและ
ดูแลเดก็ 

เพ่ือใหผูปกครองมีความรูในการ
ดูแลเดก็ใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
 

ผูปกครองนกัเรยีนโรงเรยีน
อนุบาลฯ 

1๕,๐๐๐ 
(สป.สช./ 
เทศบาล) 

1๕,๐๐๐ 
(สป.สช./ 
เทศบาล) 

1๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

1๕,๐๐๐ 
(สป.สช./
เทศบาล) 

1๕,๐๐๐ 
(สป.สช./ 
เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูรวม
กิจกรรม 

ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอโครงการ 

รร.อนุบาลฯ 

๒๘ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ตั้งรับงบอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ใหมีความเหมาะสมตอการจัด
ประสบการณการเรียนรู และ
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
 

หลักสูตรสถานศึกษา ประจำป
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
 

๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 

มีหลักสูตร
สถานศึกษา 
ประจำป
การศึกษา 

โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาที่ครอบคลุม  

รร.อนุบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 26 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๙ โครงการสงเสริมการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียน
อนุบาลฯ   

เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน   

คร ูนกัเรียน ผูปกครอง
คณะกรรมการฯ  ชมุชน  
และผูมาตดิตอราชการ 

10,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูมาใช
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ผูปกครองและชมุชนได
ทราบขอมูลขาวสารและมี
ความพึงพอใจตอดำเนนิงาน 

รร.อนุบาลฯ 

๓๐ โครงการสงเสริมบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีบทบาทและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ๑5,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑5,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑5,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑5,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑5,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของคณะ 
กรรมการ 
มีความพึง
พอใจ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

รร.อนุบาลฯ 

๓๑ โครงการจัดทำศูนยการ
เรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย   

เพื่อจัดทำศูนยการเรียนรูสำหรับ
เด็กปฐมวัย  

ศูนยการเรียนรูสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 
 

โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
สำหรับเด็กฯ 

รร.อนุบาลฯ 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 27 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการจัดทำระบบเสียง
ประชาสัมพันธโรงเรียน
อนุบาลฯ 

เพื่อจัดทำระบบเสียง
ประชาสัมพันธของโรงเรียนให
ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน 

ระบบเสียงประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนอนุบาลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

   รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

โรงเรียนมีระบบเสียง 
ปชส. ครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

รร.อนุบาลฯ 
 

๓๓ โครงการความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกบัความปลอดภยัดาน
จราจร , อัคคีภยั , ยาเสพติด , 
อาคารสถานที่  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(รายหัว/
เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูรวม
กิจกรรม 

นักเรียนมีความปลอดภัย
ดานจราจร, อัคคีภยั, ยา
เสพติด , อาคารสถานที ่ 

รร.อนุบาลฯ 

๓๔ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ในโรงเรียน 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหเหมาะสม เพียงพอ
และเอื้อตอการเรียนรู 
 

แหลงเรียนรูในโรงเรียน
อนุบาลฯ 

5๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 
 

5๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของแหลง
เรียนรู 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่
ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ดาน  

รร.อนุบาลฯ 

๓๕ โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

 

เพ่ือใหเดก็นกัเรียนไดรวม
กิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานศึกษา 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 30,๐๐๐ 
(กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน) 

30,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

30,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

30,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

30,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

รอยละ 80 
ของผูรวม 
กิจกรรม 

นักเรยีนมีประสบการณ 
การเรยีนรูจากแหลงเรยีนรู
ที่หลากหลายและสอดคลอง
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 28 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๖ โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนอนุบาลฯ 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน
แหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน 
ชุมชน   

หองสมุดโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู
หองสมุดที่พรอมบริการ   

รร.อนุบาลฯ 
 

๓๗ โครงการหองเรียนอัจฉริยะ เพื่อเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
สอนรูปแบบ Active Learning  
เปนการเรียนรูวิธกีารสอนแบบ
ใหมๆที่มีประสิทธิภาพ  และ
เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่สังคมไทย 
และสังคมโลกตองการ 

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาล
ตำบลโนนแดงทั้งสองแหง 
ไดมีหองเรียนอัจฉริยะ      
ใชศึกษาเรียนรูอยางเต็ม
รูปแบบ  โรงเรียนละ 1 หอง 

1,000,000
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

1,000,000
(เงินอุดหนุน) 
/เทศบาล) 

- - 
 

- ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ :  
 มีหองเรียน
อัจฉริยะพรอม
อุปกรณ 
สำหรับเด็ก
นักเรียน
จำนวน 2 หอง                     
-  ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : 
นักเรียนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค
ตามมาตรฐาน
ทั้ง 4 ดาน 

สงเสริมผูเรียนใหสามารถ
แสวงหาความรู สามารถ
ประยุกตและบูรณาการ
โดยใชทักษะกระบวนการ
ตาง ๆ ในการสรางความ
เขาใจไดดวยตนเอง     
จนเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายและเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

รร.อนุบาลฯ 
รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๘ โครงการคาใชจายอนิเตอรเนต็
โรงเรียน 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายอนิเตอรเน็ต
โรงเรียน  
-ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL 
-ระบบ Wireless Fidelity : WIFI  
 

โรงเรียนอนุบาลฯ  
มีอินเตอรเน็ตความเรว็สูง 
-ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL  
โรงเรียนละ ๙,6๐๐บาท 
-ระบบ Wireless Fidelity : 
WIFI  
โรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท 

16,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

   

16,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

   

16,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

   

16,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

   

16,8๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

   

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

รร.มอีินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
สำหรับใหบริการนักเรยีน ครู 
ผูปกครองและชมุชน 

รร.อนุบาลฯ 
 

๓๙ 
 
 
 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือสงเสริม ICT  
เด็กปฐมวยั 
(ตั้งรับเงินอดุหนนุจากกรมฯ) 
 

เพ่ือสงเสริมความรูเกีย่วกับ ICT 
ระดับปฐมวัย 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 15,๐๐๐ 
(กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน) 

15,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

15,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

15,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

15,๐๐๐ 
(กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีน) 

รอยละ 80 
ของผูรวม
กิจกรรม 

นักเรยีนไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมการเรยีนรูดวย ICT 
สำหรับเด็กปฐมวยั 

รร.อนุบาลฯ 

๔๐ 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรยีนมีความ
กตัญู กตเวทตีอครูและผูมี
พระคุณ 

นักเรยีนไดเรียนรูและพัฒนา
เกีย่วกับการมีความกตญัู 
กตเวทีตอครแูละผูมีพระคุณ 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

รอยละ ๑๐๐ เด็กนักเรยีนทุกคนมีความ
กตัญู กตเวทตีอครูและผูมี
พระคุณ 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔1 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีนิสัยรัก
การอาน 

นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
หองสมุดวางทุกงานอานทุกคน 

50,000 
(เงินอุดหนุน

สงเสริมกิจกรรม
รักการอาน) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

สงเสริม
กิจกรรมรัก
การอาน) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

สงเสริม
กิจกรรมรัก
การอาน) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

สงเสริม
กิจกรรมรัก
การอาน) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

สงเสริม
กิจกรรมรัก
การอาน) 

รอยละ ๑๐๐ นักเรียนมีนิสัยรักการอาน
หนังสือ 

รร.เทศบาลฯ 

๔2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
เทศบาลฯ 
 

เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษา และคาใชจายในการจัดซื้อ
สื่ออุปกรณการเรียนการสอน และ
เครื่องแบบนักเรียน 
 

นักเรียนไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
๒. คาเครื่องแบบนักเรียน 
๓. คาหนังสือเรียน 
๔. คาอุปกรณการเรียน 
๕. คากิจกรรมพัฒนา ผูเรียน  

 
 
 
 

513,000 
97,200 

183,873 
105,300 
129,600 

 
 
 
 

513,000 
97,200 

183,873 
105,300 
129,600 

 
 
 
 

513,000 
97,200 

183,873 
105,300 
129,600 

 
 
 
 

513,000 
97,200 

183,873 
105,300 
129,600 

 
 
 
 

513,000 
97,200 

183,873 
105,300 
129,600 

 

รอยละ 100 นักเรียนไดเรียนรูและเกิดทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการ
เขียน 

รร.เทศบาลฯ 

๔๓ โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
และไดรับสารอาหารครบ 
 
 
 

นักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ และไดรับ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู 

1,080,000 
(เงินอุดหนุน

สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) 

1,080,000 
(เงินอุดหนุน

สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร

กลางวัน) 

1,080,000 
(เงินอุดหนุน

สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร

กลางวัน) 

1,080,000 
(เงินอุดหนุน

สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

1,080,000 
(เงินอุดหนุน

สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

รอยละ ๑๐๐ นักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ และไดรับ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๔ โครงการอาหารเสริม(นม)
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงตามเกณฑ                                                                        

นักเรียน รร. เทศบาลทุกคน
ไดรับประทานอาหารเสริม 
(นม) 

540,000 
(เงินอุดหนุน) 

540,000 
(เงินอุดหนุน) 

540,000 
(เงินอุดหนุน) 

540,000 
(เงินอุดหนุน) 

540,000 
(เงินอุดหนุน) 

รอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงมี
สมรรถภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามยั 

รร.เทศบาลฯ 

๔๕ โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

เพื่อจัดการเรียนรูดานการ
สงเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
โรงเรียนและพัฒนาการ
ดำเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ จำนวน 10 
องคประกอบ 

นักเรียน รร. เทศบาลทกุคนได
เรียนรูบูรณาการการจัดกิจกรรม
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและมีการ
พัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ทั้ง 10 
องคประกอบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 
๑๐๐ 

๑.โรงเรียนไดรับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
๒.นักเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ 

รร.เทศบาลฯ 

๔๖ โครงการอาหารเสริม(นม)
ของโรงเรียนชุมชนโนนแดง 

เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงตามเกณฑ                                                                        

นักเรียน รร. ชุมชนโนนแดง
ทุกคนไดรับประทานอาหาร
เสริม (นม) 

๑,๑๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

๑,๑๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

๑,๑๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

๑,๑๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

๑,๑๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

รอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงมี
สมรรถภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามยั 

รร.ชมุชนโนน
แดง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๗ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียนของ 
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจ
ความสะอาดรางกายและรวม
กิจกรรมขยับกายสบายชีวี 

10,000 
(สปสช.) 

10,000 
 (สปสช.) 

10,000 
 (สปสช.) 

10,000 
 (สปสช.) 

10,000 
 (สปสช.) 

รอยละ ๑๐๐ นักเรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

รร.เทศบาลฯ 

๔๘ โครงการจัดซื้อสื่อ และอุปกรณ
สนามกีฬาประกอบดวย สนาม
วอลเลยบอล,  ตระกรอ และ
แบดมินตัน 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ มีอุปกรณสนามเพ่ือ
เลนกีฬา และออกกำลังกาย 

นักเรียนทุกคน มีความพึงพอใจใน
การใชอุปกรณสนามเพ่ือเลนกีฬา 
และออกกำลังกายที่เพียงพอ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เยาวชน 
ประชาชน  ในเขตเทศบาลฯ มี
ความพึงพอใจในการใหบริการ
อุปกรณสนามเพ่ือเลนกีฬา และ
ออกกำลังกายที่เพียงพอ 

รร.เทศบาลฯ 

๔๙ โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

๑.เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน
และปองกันใหหางไกลจากสิ่งเสพติด 
๒.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจ เก่ียวกับโทษของยา 
เสพติด 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับความรู
เกี่ยวกับการเฝาระวังปองกันสาร
เสพติด 
๒.นักเรียนตระหนักถึงอันตราย
ของสารเสพติด พัฒนาครูแกนนำ 
รร.ละ 1 คน 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 

รอยละ ๑๐๐ ๑.นักเรียนมีภูมิคุมกันและ
หางไกลจากสิ่งเสพติด 
๒.เด็กและเยาวชนไมเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

รร.เทศบาลฯ 

๕๐ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน ของสถานศึกษาโดยใหทุก
ฝายมีสวนรวม 

เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
ประจำปการศึกษา 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
จำนวน ๓ แผนเปนไปตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตรง
ตามเกณฑมาตรฐานและผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

50,000 
(เงินอุดหนุน เปน
โครงการคัดเลือก

กอนจัดสรร) 

50,000 
(เงินอุดหนุน 
เปนโครงการ
คัดเลือกกอน

จัดสรร) 

50,000 
(เงินอุดหนุน 
เปนโครงการ
คัดเลือกกอน

จัดสรร) 

50,000 
(เงินอุดหนุน 
เปนโครงการ
คัดเลือกกอน

จัดสรร) 

50,000 
(เงินอุดหนุน 
เปนโครงการ
คัดเลือกกอน

จัดสรร) 

จัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาครบ
จำนวน ๓ 
แผน 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทำ
เปนไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตรงตาม
เกณฑมาตรฐานและผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ 
 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๑ โครงการวันแหงความสำเร็จ ๑.เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียนในรอบปการศึกษา 

๒.เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาขั้นประถมศึกษาปที่ 
6 

๑.จัดนิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียนตอสาธารณะชน 

๒.จัดกิจกรรมแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่เรียนจบ
การศึกษาจากโรงเรียน 

20,000 

(เทศบาล) 
20,000 

(เทศบาล) 
20,000 

(เทศบาล) 
20,000 

(เทศบาล) 
20,000 

(เทศบาล) 
จัดกิจกรรม
ครบทั้ง ๒ 
กิจกรรม 

โรงเรียนไดเผยแพรผลงาน
ดานการจัดการศึกษาให
ผูปกครองและชุมชน
ทราบ นักเรียนที่จบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในสถานบันที่
ตนเรียนจบ 

รร.เทศบาลฯ 

๕๒ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 

เพื่อใหมีหลักสูตรสถานศึกษา
ในการจัดกำหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับทองถิ่น 

ผูปกครอง และชุมชนมีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา และเหมาะสม
กับทองถิ่น 

20,000 

(ต้ังรับเงิน
อุดหนุนฯ) 

20,000 

(ต้ังรับเงิน
อุดหนุนฯ) 

20,000 

(ต้ังรับเงิน
อุดหนุนฯ) 

20,000 

(ต้ังรับเงิน
อุดหนุนฯ) 

20,000 

(ต้ังรับเงิน
อุดหนุนฯ) 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน 

ทันสมัย และเหมาะสมกับ
ความตองการของทองถิ่น 

รร.เทศบาลฯ 

๕๓ โครงการศึกษาดูงานของ
คณะครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตำบลโนนแดง 

เพื่อใหคณะครูไดศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมและไดนำ
ความรูมาปรับใชใหโรงเรียน
เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รอยละของคณะครูโรงเรียน
เทศบาลตำบลโนนแดงที่
ไดรับการพัฒนา และได
ศึกษาดูงานในการพัฒนา
ตนเองอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
รอยละ 
๑๐๐ 

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 

ฯ มีโอกาสศึกษาดูงาน 
และไดนำความรูมาปรับใช
ในการจัดการเรียนรู ใน
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๔ โครงการสงเสริมสนับสนนุ
คาใชจายใหครเูดินทางไป
ราชการ พัฒนาองคความรูตาม
มาตรฐานวชิาชีพและไปปฏิบัติ
ราชการในราชอาณาจกัร 

๑.เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 
๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีน
เทศบาล 

๑.จำนวนคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนโรงเรียน
เทศบาลไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ อยาง
นอย 20 ชั่วโมง/ป 
๒.มีงบประมาณใหครเูดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจกัร
สำหรับไปปฏิบัติราชการ 
พัฒนาตนเอง และนำความรูที่
ไดมาใชในการพัฒนางานอยาง
นอย ปการศึกษาละ 4 
หลักสูตร 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

รอยละ ๑๐๐ ๑.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรยีน
เทศบาลมีศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ิมมากขึน้ 
๒.มีงบประมาณเพียงพอให
บุคลากรเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรเพ่ือ พัฒนา
ตนเอง และนำความรูที่ไดมา
ใชในการพัฒนางานในหนาที่
อยางเพียงพอ 

รร.เทศบาลฯ 

๕๕ โครงการพัฒนาขาราชการครู
ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
แดง 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู และภาระ
งานที่ไดรับมอบหมาย 

จำนวนครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

2๗,000 
(เทศบาล) 

2๗,000 
(เทศบาล) 

2๗,000 
(เทศบาล) 

2๗,000 
(เทศบาล) 

2๗,000 
(เทศบาล) 

รอยละ ๑๐๐ ครูมีความมุงมัน่ รกัและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายจากสถานศึกษา 
และหนวยงานตนสังกัด 
 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๖ โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

เพ่ือใหนกัเรียนมีหนังสือใน
การศึกษาคนควา หาความรูและ
ใหบริการชมุชนอยางเพียงพอ 

นักเรยีนมีความพึงพอใจในการ
ใชบริการหองสมุดโรงเรยีน
สำหรับใชเปนแหลงคนควาหา
ความรู 

100,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

100,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

100,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

100,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

100,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

ระดับ มาก นักเรยีน มีหนังสือใน
การศึกษาคนควา หาความรู
ดวยตนเองอยางเพียงพอ  

รร.เทศบาลฯ 

๕๗ โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูใน
โรงเรียน 

เพ่ือจัดใหมแีหลงเรียนรูใน
โรงเรียนทีเ่อือ้ตอการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู 

ยกระดับแหลงเรยีนรูใน
โรงเรียน หรอืจัดแหลงใหมป
การศึกษาละ 1 แหง 

50,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

ฯ) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

ฯ) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

ฯ) 

50,000 
(เงินอุดหนุน

ฯ) 

จำนวนแหลง
เรียนรูที่
เพ่ิมขึน้ ป
การศึกษาละ 
๑ แหง 

โรงเรียนเปนศูนยรวมแหลง
เรียนรูและเอือ้ตอการจัดการ
เรียนรู 

รร.เทศบาลฯ 

๕๘ โครงการจัดซ้ือจัดซ้ือพันธุไม
และวัสดกุารเกษตร ในการ
พัฒนาแหลงเรยีนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 

๑.เพ่ือเปนคาใชจายในการจดัซ้ือ
วัสดุการเกษตร 
๒.เพ่ือสงเสริมใหนกัเรยีนมกีาร
ดำเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนนกัเรียนไดเรยีนรูและ
เขาใจทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำเนนิชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

รอยละ ๑๐๐ นักเรยีนตระหนกัถึง
ความสำคัญของการดำเนนิ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รร.เทศบาลฯ 

๕๙ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนรูจกัการ
คัดแยกขยะ นำส่ิงที่ใชแลวมา
ประยกุตใชใหมใหเกิดประโยชน 

จำนวนนกัเรียนไดเรยีนรูการ
คัดแยกขยะ นำส่ิงที่ใชแลวมา
ประยกุตใชใหมใหเกิด
ประโยชน 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
 (เทศบาล) 

 

10,000 
 (เทศบาล) 

 

รอยละ ๑๐๐ ๑.สรางนิสัยใหนกัเรยีน รูจัก
การคัดแยกขยะ 
๒.ลดปริมาณขยะภายใน
โรงเรียนเปล่ียนขยะใหเปน
เงิน 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 36 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๐ เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ต 
ระบบ  Asymmetric  Digital  
Subscriber  Line  :  ADSL  
ระบบ  Wireless  Fidelity  :  
WiFi  เครือขายสัญญาณระบบ  
Optical  Fiber  การเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็ความเร็วสูงและคา
ส่ือสารอื่นๆ และใหรวมถึง
คาใชจาย เพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการและคาใชจายที่เกิดขึน้
เกีย่วกับการใหบรกิาร ฯลฯ 
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือใหมีอนิเตอรเนต็ความเร็วสูง
ใชในการส่ือสารทางการศึกษา  

ความพึงพอใจทีโ่รงเรียนมี
ระบบอินเตอรเน็ตความเรว็สูง 
ใหบริการในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน และการ
สืบคนขอมูลทางการศึกษา 
และมรีะบบ  Wireless  
Fidelity  :  WiFi  กระจาย
สัญญาณภายในโรงเรียน 

20,000 
(ตั้งรับ

งบอุดหนุน 
9,600 บาท

เทศบาล
สนับสนุนเพ่ิม 

10,400 บาท) 
 

20,000 
(ตั้งรับ

งบอุดหนุน 
9,600 บาท

เทศบาล
สนับสนุนเพ่ิม 

10,400 
บาท) 

 

20,000 
 (ตั้งรับ

งบอุดหนุน 
9,600 บาท

เทศบาล
สนับสนุนเพ่ิม 

10,400 
บาท) 

 
 

20,000 
 (ตั้งรับ

งบอุดหนุน 
9,600 บาท

เทศบาล
สนับสนุนเพ่ิม 

10,400 
บาท) 

 
 

20,000 
 (ตั้งรับ

งบอุดหนุน 
9,600 บาท

เทศบาล
สนับสนุนเพ่ิม 

10,400 
บาท) 

 
 

ระดับ มาก โรงเรียนมรีะบบอินเตอรเน็ต
ความเรว็สูง ใหบรกิารในการ
จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอน และการสืบคนขอมูล
ทางการศึกษา และมีระบบ  
Wireless  Fidelity  :  WiFi  
กระจายสัญญาณภายใน
โรงเรียน 

รร.เทศบาลฯ 

๖๑ โครงการพัฒนาหองเรยีน
คุณภาพ และทันสมัย 

เพ่ือสนับสนุนใหมีส่ือดิจทิัล และ
ส่ือทนัสมยั สำหรับจดัการเรียนรู
และดูแลผูเรยีนโดยเนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก  
 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองเรยีนมีส่ือดิจิทลับรรยากาศ
เชิงบวก  

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ระดับ มาก ผูเรยีนในชั้นเรยีนทุกคน
ไดรับการดแูลเหมอืนลูก เด็ก
รักครู รกัการเรียนรู เรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๒ โครงการประชุมผูปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 

เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบายและแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการพัฒนาผูเรียน 

ผูปกครองเขารวมประชุม 
รอยละ 90  
มีสวนรวมกำหนดนโยบาย
โรงเรียน และรวมเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  
 

8,000 

(เทศบาล) 
8,000 

(เทศบาล) 
8,000 

(เทศบาล) 
8,000 

(เทศบาล) 
8,000 

(เทศบาล) 
รอยละ ๙๐ ผูปกครองเขารวมประชุม

รอยละ 95 

ผูปกครองมีสวนรวม
กำหนดนโยบายของ
โรงเรียน 

รร.เทศบาลฯ 

๖๓ โครงการสงเสริมระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

เพื่อจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนแกไขปญหา และ
วิธีการชวยเหลือนักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดนอย 

นักเรียนไดรับการสนับสนุน
ทุนปจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได
เฉล่ียต่ำกวา 40,000 บาท/
ป 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคา

ปจจัย 
พ้ืนฐาน) 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคา

ปจจัย 
พ้ืนฐาน) 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคา

ปจจัย 
พ้ืนฐาน) 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคา

ปจจัย 
พ้ืนฐาน) 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคา

ปจจัย 
พ้ืนฐาน) 

รอยละ ๘๐ นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพยไดรับการดูแล
ชวยเหลือดาน
ปจจัยพื้นฐานฯ 

รร.เทศบาลฯ 

๖๔ โครงการจัดอบรมพัฒนา
ทักษะการวายน้ำ และการ
ปองกันตนเองจากภัยทางน้ำ 

เพื่อพัฒนาทักษะการวายน้ำ 
และการปองกันตนเองจากภัย
ทางน้ำ 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลโนนแดง ทุก
คน 
 

100,000 

(เทศบาล) 
100,000 

(เทศบาล) 
100,000 

(เทศบาล) 
100,000 

(เทศบาล) 
100,000 

(เทศบาล) 
รอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนมีทักษะการวาย
น้ำ และทกัษะทำจำเปน
ในการปองกันตนเองจาก
ภัยทางน้ำ 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๕ โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน (SBMLD) ซึ่งการดำเนินงานมี
โครงการยอยจำนวน ๖ โครงการ คือ 
1. โครงการพัฒนาผูเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

2. โครงการพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของ
แตละบุคคล ดานดนตรีเม
โลเดียน 

3. โครงการพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศดานศิลปะ 

4. โครงการพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของ
แตละบุคคลดานกีฬาฟุตซอล 

5. โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามวิถีพทุธ 

6. โครงการพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของ
แตละบุคคลดานทักษะการ
วายน้ำ และปองกันตนเอง
จากการจมน้ำ 

 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามอัจฉริยภาพของแตละบุคคล ดาน
คุณธรรมจริยธรรม วิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
 
 

รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม 
ความถนัด และความสนใจอยางเต็ม
ตามศักยภาพ ตามอัจฉริยภาพของแต
ละบุคคล 

500,000 
(ต้ังรับเงินอุดหนุนฯ 

เปนโครงการ
คัดเลือกกอน

จัดสรร) 

500,000 
(ต้ังรับเงิน
อุดหนุน 

กรมฯ เปน
โครงการ

คัดเลือกกอน
จัดสรร) 

500,000 
(ต้ังรับเงิน
อุดหนุน 

กรมฯ เปน
โครงการ

คัดเลือกกอน
จัดสรร) 

500,000 
(ต้ังรับเงิน
อุดหนุน 

กรมฯ เปน
โครงการ

คัดเลือกกอน
จัดสรร) 

500,000 
(ต้ังรับเงิน
อุดหนุน 

กรมฯ เปน
โครงการ

คัดเลือกกอน
จัดสรร) 

รอยละ ๙๐ โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรูตามนโยบาย SBMLD และ
เปนไปตามความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน  

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๖๖ โครงการสงเสริมใหนกัเรยีน

และคณะครูเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการกฬีา และ

ทักษะอื่น ๆ ของโรงเรียน

เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนและคณะครูเขา

รวมแขงขนัทกัษะทางวิชาการและกีฬา

ทักษะอื่น ๆ 

นักเรยีนและคณะครู รร.เทศบาล ฯ 

ไดเขารวมการแขงขันทกัษะทาง

วิชาการ กฬีา และทกัษะอื่นๆ ทั้งใน

ระดับทองถิน่ ระดับเขต ระดับภาค

ฯ และระดับประเทศ จำนวนไมนอย

กวา 4 ครั้ง/ปการศึกษา 

100,000 

(เทศบาล) 

100,000 

(เทศบาล) 

100,000 

(เทศบาล) 

100,000 

(เทศบาล) 

100,000 

(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่เขา

รวมกิจกรรม 4 

ครั้ง/ปการศึกษา 

นักเรยีนไดรับ

ประสบการณเรียนรู

และทกัษะในการ

ทำงาน 

รร.เทศบาลฯ 

๖๗ โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห

วันวทิยาศาสตรของโรงเรียน

เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนมเีจตคตทิี่ดกีับ

วิทยาศาสตรและพัฒนาทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรได

เพ่ิมขึน้ 

นักเรยีนไดเขารวมกจิกรรม           

รอยละ 90 

5,000 

(เทศบาล) 

5,000 

(เทศบาล) 

5,000 

(เทศบาล) 

5,000 

(เทศบาล) 

5,000 

(เทศบาล) 

รอยละ ๙๐ นักเรยีนมเีจตคตทิี่ดี

ตอวทิยาศาสตรและ

พัฒนาทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรได

เพ่ิมขึน้ 

รร.เทศบาลฯ 

๖๘ โครงการคายภาษาอังกฤษ

(English camp) 

เพ่ือใหนกัเรียนรูทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันกับเจาของภาษา หรือผู

ที่มีความชำนาญในการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร 

รอยละของนกัเรยีนไดรับการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน สรางความมัน่ใจใน

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวิตประจำวนั 

70,000 

(เทศบาล) 

70,000 

(เทศบาล) 

70,000 

(เทศบาล) 

70,000 

(เทศบาล) 

70,000 

(เทศบาล) 

รอยละ ๘๐ นักเรยีนมีความมัน่ใจ

ในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๙ 

 

 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู” ของ รร.เทศบาลฯ 

เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณสำหรับเรียนรู ฝก
กิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนที่
ผานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู” 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูดวยการ
ฝกปฏิบัติจริง 

รร.เทศบาลฯ 

๗๐ โครงการจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละของนักเรียนได
เพิ่มพูนความรูและทกัษะ
การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

รอยละ ๘๐ นักเรียนไดเรียนรูทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รร.เทศบาลฯ 

๗๑ โครงการโตไปไมโกง เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคุณลักษณะดานโตไป
ไมโกง 

รอยละของนักเรียนไดรับ
การปลูกฝงคุณลักษณะนิสัย
ที่ดีมีความรับผิดชอบ และ
คานิยมหลัก 12 ประการ  
 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนเปนคนดีของ
ชุมชน รูหนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม 

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 

  ๒.๑  แผนงานการศกึษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗๒ 

 

 

โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 
 
 
 

เพื่อเขาใจและเห็นความสำคัญ
ของพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร ใหมีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
ส่ือถึงกันไดทั่วประเทศ 

นักเรียน ครูและบุคคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

50,000 

(เทศบาล) 
50,000 

(เทศบาล) 
50,000 

(เทศบาล) 
50,000 

(เทศบาล) 
50,000 

(เทศบาล) 
รอยละ 
๑๐๐ 

บุคลากร และนกัเรียนทุก
คนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
และทรัพยากรใหเกิด
ประโยชน 

รร.เทศบาลฯ 

 รวม   ๗๒  โครงการ   ๘,๙๙๙,๒๗๓ ๘,๙๙๙,๒๗๓ ๗,๙๙๙,๒๗๓ ๗,๙๔๙,๒๗๓ ๗,๙๙๙,๒๗๓    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการศูนยฟนฟูสุขภาพ 
สุขใจใกลบาน 

เพื่อสนับสนุน ดูแลชวยเหลือ 
ฟนฟูสมรรถภาพ สุขภาพของคน
พิการ ผูสูงอายุ ผูปวยทีอ่ยูใน
ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผูที่มี
ภาวะพึ่งพิงภายในเขตเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยที่
อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน 
และผูที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
เทศบาลตำบลโนนแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูปวยที่
อยูในระยะกึ่ง
เฉียบพลัน และผู
ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่เทศบาล
ตำบลโนนแดง
ไดรับการดูแล
อยางทั่วถึง 

คนพิการ ผูสูงอายุ 
ผูปวยที่อยูในระยะกึ่ง
เฉียบพลัน และผูที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
เทศบาลตำบลโนน
แดงมีคุณภาพชีวิต
และสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการอบรมใหความรู
ดานการดูแลสุขภาพแบบ
องครวมเพื่อดูแลคนพิการ 
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พึ่งพิง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลคน
พิการ ผูสูงอายุและผูมภีาวะ
พึ่งพิง 

อาสาสมัครดูแลสุขภาพคน
พิการ ผูสูงอายุและผูมภีาวะ
พึ่งพิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผานการอบรม
หลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน 

อาสาสมัครที่ผานการ
อบรมหลักสูตรมี
ความรู ปฏบิัติได
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการตรวจสาร
ปนเปอนในอาหาร 

เพื่อตรวจหาสารปนเปอนใน
อาหารที่ตลาดสดและรานอาหาร 

จัดซ้ือชุดทดสอบหาสาร
ปนเปอนในอาหารและชุด
ทดสอบความสะอาด(SI-๒) 
 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อาหารไดรับการ
ตรวจสอบ 

ประชาชนบริโภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 43 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการอบรม  อย. นอย เพื่อใหเด็กๆ ในโรงเรียนรูจัก
วิธีการเลือกซ้ือและรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน ๘๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

นักเรียนรูวิธี
เลือกซ้ืออาหาร 

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบริโภค
อาหารที่สะอาด และ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

เพื่อใหประชาชนมีความรูและ
รูจักวิธกีารควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก 

อสม. ภายในเขตเทศบาล  
จำนวน ๙๕ คน 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ประชาชนรูวิธี
ควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการควบคุมและ
กำจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงและลดอัตราการ
ปวยดวยโรค
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงคควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

สุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ 
ไดรับการดแูลควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

สุนัข-แมว ๘๐% 
ไดรับการดแูล 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การปองกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในพ้ืนที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

7 โครงการอบรมพัฒนาทกัษะ
ชีวิต 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนและผูปกครองมี
ความรู สงเสริมอนามัยเจริญพันธุ 
ปองกันการต้ังครรภในวัยรุนและปญหา
โรคเอดส 

ผูปกครองและเด็กนกัเรยีนใน
เขตเทศบาลฯ 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภในวัย
เรียน 

ลดอัตราการตั้งครรภ
ในเด็กวัยเรยีนและการ
ติดเชื้อเอดส 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 44 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

8 โครงการเยีย่มดูแลสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภเพ่ือ
ทารกสุขภาพด ี

-เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูมี
พฤติกรรมดูแลตนเองอยางถูกตอง 
-เสริมสรางสายใยรักแหงครอบครัว 
-ลดอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักนอย 

หญิงตั้งครรภและญาติทกุคนใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
จำนวน ๕๐ คน 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

หญิงตั้งครรภและ
เด็กทารกไดรับ
การดแูล 

-หญิงตั้งครรภไดรับการ
ดูแลและสงเสริม
สุขภาพ 
-ทารกแรกเกดิมีสุขภาพ
ดี มีน้ำหนักแรกเกิด
มากกวา ๒,๕๐๐  กรัม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๙ โครงการตลาดสดนาซ้ือ เพื่อปรับปรุงใหสภาพแวดลอม
ภายในตลาดสดเทศบาลมีความ
สวยงามและเปนระเบยีบได
มาตรฐาน 
 

พัฒนาตลาดสดเทศบาล เชน 
จัดทำปายชื่อแผงในตลาดสด
, ทำที่คัดแยกขยะ, ปรับปรุง
ภูมิทัศนโดยรอบ  และอื่นๆ 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ตลาดสดสะอาด
เปนระเบียบ 

ตลาดสดเทศบาล
สะอาดสวยงามและ
เปนระเบียบเรียบรอย
ไดมาตรฐานตาม
เกณฑตัวชี้วัด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการฝกอบรม
ผูประกอบการสถาน
บริการแตงผมเสริมสวย 

เพื่อใหความรูแกผูประกอบการ
แตงผมเสริมสวย 

ผูประกอบการแตงผมเสริม
สวยในเขตเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐
(เทศบาล) 

ผูประกอบ การ
รานเสริมสวยมี
ความรู 

ผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจ
ดานสุขาภิบาลและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๑๑ โครงการอบรม
ผูประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร 

เพื่อใหความรูแกผูประกอบการ
รานจำหนายอาหารและผูขาย
ของในตลาดสดเทศบาล 

ผูประกอบการในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลโนนแดง 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

ผูประกอบ 
การอาหารมี
ความรู 

ผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจ
ดานสุขาภิบาล
อาหารเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 45 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนความรูอาสากูชพี
เทศบาลตำบลโนนแดง 

เพื่อทบทวนความรูใหอาสากูชีพมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานกู
ชีพ 

อาสากูชพีเทศบาลตำบลโนน
แดง 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

อาสากูชพีมี
ความพรอม
ปฏิบัติงาน 

อาสากูชพีเทศบาล
ตำบลโนนแดงมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงานกูชีพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อใหความรูดานสาธารณสุข
และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อสม. มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

อสม.มีความรูดาน
สาธารณสุขและมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๔ โครงการทบทวนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผูนำเตนแอโรบิก 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูนำเตน 
แอโรบิก 

ผูนำเตนแอโรบิกในพื้นที่
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
 เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ผูนำเตนมี
ศักยภาพ 

ผูนำเตนแอโรบิกมี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๑๕ โครงการปองกันเด็กจมน้ำ
ในเขตเทศบาลตำบลโนน
แดง 

๑. เพ่ือใหความรูและการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในการปองกนัการจมน้ำ
แกประชาชนในชุมชน 
๒.เพ่ือลดปจจัยเส่ียงตอการจมน้ำใน
เด็กในแหลงน้ำสาธารณะของชุมชน 

บริเวณแหลงน้ำจุดเส่ียงใน
ชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๒๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๒๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๒๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๒๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้ำในเด็กอายุ
นอยกวา ๑๕ ป 
ไดรอยละ ๘๐ 

๑.ประชาชนมีความรูใน
การปองกนัการจมนำ้
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือลด
ปจจัยเส่ียง 
๒.ลดอัตราการเสียชีวิต
การจมน้ำในแหลงน้ำ
สาธารณะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 46 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑6 โครงการออกเยี่ยมดูแลแม
และเดก็แรกเกดิ 

เพ่ือดแูลและสงเสรมิสุขภาพของแม
และเดก็แรกเกดิ 
 

แมและเดก็แรกเกิดภายในเขต
เทศบาล 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
 เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
 เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
 เทศบาล) 

แมและเดก็ไดรับ
การดแูล 

แมและเดก็แรกเกิด
ไดรับการดแูลสุขภาพ
อยางทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๗ โครงการติดตามเยี่ยมบาน
โดยเครือขายสุขภาพในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 

- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรัง 
- ลดอนัตรายจากภาวะโรคแทรก
ซอน 

- ผูสูงอายุทีเ่ปนโรคเรื้อรังใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
จำนวน ๘๐  คน 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

ผูสูงอายรุอยละ 
๘๐ ไดรับการดแูล 

ผูสูงอายทุี่เปนโรคเรือ้รัง
ไดรับการดแูลและ
ระบบการดูแลโรค
เรื้อรังไดรับการพัฒนา 
อัตราการเกิดโรคแทรก
ซอนลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๘ โครงการหนนูอยสุขภาพด ี -เพ่ือใหนกัเรียนไดรับการตรวจ
สุขภาพทกุคน 
-เพ่ือสงเสรมิสรางพฤติกรรมดาน
สุขภาพ 

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลโนนแดง จำนวน  
๓๐๐  คน 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

นักเรยีนไดรับการ
ตรวจสุขภาพครบ
๑๐๐% 

- เดก็นกัเรียนอนุบาล
ไดรับการดแูล สงเสริม
สุขภาพ 
- เดก็นกัเรียนอนุบาล
ไดรับการตรวจสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๑๙ โครงการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

เพ่ือใหผูสูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง ไดรับ
บริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุข 

ผูสูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง ในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 
 
 
 

115,000 
(สปสช.) 

150,000 
(สปสช.) 

225,000 
(สปสช.) 

250,000 
(สปสช.) 

250,000 
(สปสช.) 

ผูสูงอายทุี่มีภาวะ
พ่ึงพิงไดรับการ
ดูแล รอยละ 100 

ผูสูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง 
ไดรับบริการดูแลตาม
ชุดสิทธิประโยชน ตาม
ประกาศ สปสช. 
2559 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 47 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการควบคุมและปองกัน
โรคระบาดในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที ่มีความรู
เกีย่วกับโรคติดตอและการปองกัน
ควบคุมการระบาดของโรคติดตอใน
พ้ืนที ่

ลดอัตราการเกิดโรคระบาดในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง สามารถให
การดูแลและปองกันการเกิดโรค
ระบาด ไดอยางเหมาะสมตาม
ความจำเปน และทันตอ
สถานการณ  

5,000 
(สปสช.) 

6,000 
(สปสช.) 

7,000 
(สปสช.) 

8,000 
(สปสช.) 

8,000 
(สปสช.) 

ลดอัตราการเกิด
โรคระบาดในเขต
เทศบาลตำบลโนน
แดง รอยละ 70 

การปองกนัควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอใน
พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๑ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และโรคไต 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง  มีความรู 
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคเรื้อรัง  

กลุมเสี่ยง มีความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม   ลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเรื้อรัง  

15,๐00 
(สปสช.) 

16,000 
(สปสช.) 

17,000 
(สปสช.) 

17,000 
(สปสช.) 

17,000 
(สปสช.) 

กลุมเสี่ยงมีความรู
เพ่ิมข้ึน รอยละ 80  

กลุมเสี่ยงสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดี
ข้ึน  

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๒ โครงการสงเสริมสุขภาพตาและ
ปองกันภาวะผิดปกติหรือความ
บกพรองการมองเห็นในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 

กลุมเปาหมายในพ้ืนที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรองความผิดปกตดิานการ
มองเห็น และไดรับการแกไขความ
ผิดปกต ิ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
โนนแดง 

3,500 
(สปสช.) 

4,000 
(สปสช.) 

5,000 
(สปสช.) 

6,000 
(สปสช.) 

6,000 
(สปสช.) 

ผูสูงอายุที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง ไดรับ
การดูแล และแกไข
ความผิดปกติ รอย
ละ 100 

ผูสูงอายทุี่มีภาวะ
ผิดปกติดานสายตา
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๒๓ โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี 

เพ่ือดำเนนิการจัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณในการฉดี เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ประชากรสุนขัและแมวทั้งที่มี
เจาของและไมมีเจาของภายใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

30,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

30,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

35,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

40,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

40,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

สุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาครบ
อยางนอยรอยละ 
80  

สุนัขและแมวไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกนัโรค
พิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 48 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๔ โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี 

เพ่ือดำเนนิการสำรวจขอมูลจำนวน
สุนัขและแมวทั้งที่มเีจาของและไมมี
เจาของ 

สำรวจขอมลูจำนวนสุนัขและ
แมวทั้งทีม่ีเจาของและไมมี
เจาของและบันทกึขอมูลลงใน
ระบบและบันทกึขอมูลลงแผน
ซีดี 

6,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

6,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

10,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

10,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

10,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

สุนัขและแมวภายใน
เขตเทศบาลตำบล
โนนแดงไดรับการ
สำรวจและข้ึน
ทะเบียนครบรอยละ 
100 

สุนัขและแมวภายใน
เขตเทศบาลตำบลโนน
แดงไดรับการสำรวจ
และขึน้ทะเบียนครบทุก
ตัว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๕ โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน 

 

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง
การปองกันโรคขาดสารไอโอดีนและ
ควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนในพ้ืนที่ 
2. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
สุขภาพในพ้ืนที่ และขับเคลื่อนชุมชนสู
การการเปนหมูบานไอโอดีนตอไป 

ประชาชนทั่วไป, เด็กกอนวัยเรียน
อายุ 0-6 ป, หญิงต้ังครรภ และ
หญิงใหนมบุตร 

- 5,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

7,000 
(เทศบาล) 

7,000 
(เทศบาล) 

1.กลุมเปาหมาย มีความรู
เรื่องไอโอดีน รอยละ 70 
2. เด็กกอนวัยเรียนอายุ 
0-6 ป หญงิต้ังครรภ 
หญิงใหนมบุตร ไดรับการ
ดูแลและปองกันการขาด
สารไอโอดีน สนับสนุนให
ใชเกลือ และเครื่องปรุง
รสเสริมไอโอดีนที่ได
มาตรฐาน รอยละ 100 

ประชาชนในชุมชนมีความรูใน                                                                                                                                                           

เรื่องไอโอดีน และมสีวนรวมใน

การจัดการสุขภาพเพื่อการ

พัฒนาเปนหมูบานไอโอดีน 
 2. กลุมเด็กอายุ 0-6 ป หญงิ
ต้ังครรภ หญงิใหนมบุตร ไดรบั
การดูแลและปองกันการขาดสาร
ไอโอดีนทุกครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

๒๖ โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข  (เงินอุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข) 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
สุขภาพ 

ประชาชนในพื้นท่ีไดรับความรู มีสุข
ภาวะ 

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรูดานสุขภาพ
เพิ่มข้ึน รอยละ 80 มี
สุขภาวะเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี มีสวน
รวมในการจัดการสุขภาพมี
สุขภาวะท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

อาสาสมคัร

สาธารณสุขทัง้ ๘ 

หมู่บา้น 

๒๗ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลโนนแดง 

เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนฯ
เปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีแผนงานโครงการที่ผานการ
อนุมัติเปนไปตามวัตถุประสงค 

๕๖,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕๖,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕๖,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕๖,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕๖,๐๐๐ 
(สปสช.) 

ประชาชนเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข 

การบริหารจัดการกองทุน
มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 49 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๘ โครงการมหัศจรรย ๑,๐๐๐
วันแรกแหงชีวิต 

เพ่ือพัฒนาดานอนามัยแมและเด็ก กลุมสตรีตั้งครรภและเดก็อายุ 
๐-๒ ป เขาถึงบรกิาร
สาธารณสุข 

๒๓,๖๐๐ 
(สปสช.) 

๒๓,๖๐๐ 
(สปสช.) 

๒๓,๖๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

กลุมสตรีต้ังครรภ
และเด็กอายุ ๐-๒ ป 
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขรอยละ
๑๐๐ 

การมสีวนรวมในการ
ดูแลสตรตีั้งครรภและ
เด็กอาย ุ๐-๒ ป  

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๙ โครงการวัดสงเสรมิสุขภาพ เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณร ในวดัโนน
แดงไดรับการตรวจคัดกรอง 
ประเมนิภาวะเส่ียงดานสุขภาพ 

พระภิกษุ สามเณร ในวัดโนน
แดง 

๓,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๓,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

เขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขตามสิทธิ
ประโยชนรอยละ
๑๐๐ 

พระภิกษุ สามเณร ในวัด
โนนแดง  ไดรับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพและรับ
การรักษาตอเนื่องตาม
ระบบ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กไทย 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรู
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการ
ออกกำลังกาย อารมณ ปองกันโรค 

กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน ๑๔,๕๐๐ 
(สปสช.) 

๘,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

กลุมเปาหมายมีความรู
เพิ่มข้ึนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคการออก
กำลังกาย อารมณ 
ปองกันโรคได 

มีบุคคลตนแบบดานการ
สงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๓๑ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือลดอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน อัตราการเสียชีวิตจาก
สาเหตุอุบัติเหตทุางถนน 

ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๑๐,๐๐๐ 
(สปสช.) 

อัตราการเสียชีวิต
จากสาเหตุอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

อุบัติการณการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 50 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการปองกนั
โรคเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนมี
ความรูความเขาใจตอการปองกนั
โรคเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

๕,๐๐๐ 
(สปสช.) 

เยาวชน ประชาชนมี
ความรูเขาใจตอการ
ปองกันโรคเอดส
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเพ่ิมข้ึน
รอยละ๘๐ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓๓ โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   (COVID-19) 

เพื่อใหเสริมสรางความรูและให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ควบคุมปองกันรักษาและฟนฟู
ชวยเหลือประชาชนในชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019               

(COVID-19) 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการ
ควบคุมปองกัน
รักษาและฟนฟู
เกี่ยวกบัโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการควบคุมและ
ปองกันและลดอัตรา
การแพรกระจาย ลด
การปวยดวยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม   ๓๓    โครงการ   ๑,๑๕๑,๖๐๐ ๑,๑๘๗,๖๐๐ ๑,๓๑๔,๖๐๐ ๑,๓๕๙,๐๐๐ ๑,๓๕๙,๐๐๐    

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 51 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๒  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

1 ตรวจสุขภาพประจำป
ชมรมผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพ 
เพื่อปองกันและลดความเส่ียง
จากการเจ็บปวยดวยโรคที่
สามารถปองกันได 

สมาชิกชมรมผูสูงอายุและ
ผูสูงอายุที่สนใจ จำนวน 
๑๐๐ คน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ความเส่ียงจาก
โรคที่ปองกันได
ลดลง 

ผูสูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง ลดภาระการ
ดูแลของบุตรหลาน 

งานสวสัดกิาร

สงัคม 

 รวม   ๑    โครงการ   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 52 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข. 

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 

  ๓.๓  แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ สมทบกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

เทศบาลตําบลโนนแดง  

(สปสช.) 

เพื่อบรหิารจดัการหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอื

พืน้ทีเ่ทศบาลตําบลโนนแดง

โดยดําเนินการดา้นสาธารณสุข

ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดงไดร้บัประโยชน์

สงูสุด 

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

ภายในเขตเทศบาล 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ประชาชนเขต

เทศบาลฯไดร้บั

บรกิารดา้น

สุขภาพทัว่ถงึ 

ประชาชนทุกคนใน

เขตเทศบาลตําบล

โนนแดงไดร้บั

บรกิารดา้นสุขภาพ

อย่างทัว่ถงึ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม   ๑    โครงการ   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู ่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม............ 

๔.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม............... 

  ๔.๑  แผนงาน......สงัคมสงเคราะห.์....... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 ฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ และพัฒนา
ศักยภาพผูดูแล 

คนพิการทางการเคล่ือนไหวและ
ผูดูแล ไดรับความรูและสามารถ
ดูแลตนเองได 

คนพิการทางการเคล่ือนไหว
และผูดูแล จำนวน ๖๐ คน 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ครอบครัวและ
ชุมชนมีสวนรวมใน
การดูแลคนพิการ
ในชุมชน 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๒ เตรียมพรอมกอนเขาสู
วัย “สูงอายุ” 

ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ
ของการเตรียมการเปนผูสูงอาย ุ

ประชาชน ชวงอาย ุ๕๐-๕๙ 
ป จำนวน ๘๐ คน 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพรอมเขา
สูวัยสูงอาย ุ

ครอบครัวและ
ชุมชนตระหนักและ
ใหการสงเสริม
ผูสูงอายุที่มีจำนวน
มากขึ้น 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๓ ครอบครัวอุนรัก ประกาศเกยีรติคุณครอบครัว
ตัวอยางดานการสรางความอันดี
ในวันครอบครัว 

ครอบครัวตัวอยาง ๘ ชุมชน 
จำนวน ๘ ครอบครัว 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ครอบครัว
ตนแบบ ๘ 
ครอบครัว 

สรางขวัญกำลังใจ
แกครอบครัว
ตัวอยาง และเปน
ตนแบบแก
ครอบครัวอื่น 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ......๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่.......  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม............ 

๔.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม............... 

  ๔.๑  แผนงาน......สงัคมสงเคราะห.์....... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการผูสูงอายุสุขภาพ
ดี 

ผูสูงอายุไดรับความรูดาน
สุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพจิตดี 

สมาชิกชมรม ๘๐ คน/คร้ัง ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรม
ตอเนื่อง 
สม่ำเสมอ 

ผูสูงอายุสุขภาพ
แข็งแรง สุขภาพจิต
ดี ลดคาใชจายใน
การรักษา 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๕ ครอบครัวสัมพันธ สมาชิกในครอบครัวใชเวลา
คุณภาพรวมกัน เกิดความ
ผูกพัน ลดปญหาสังคม 

ครอบครัวจาก ๘ ชุมชน 
จำนวน ๗๒ คน 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวมี
ความอบอุน มี
กิจกรรมรวมกัน 

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
รัก ความผูกพันตอ
กันเพิ่มขึ้น 
 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๖ คายเด็กและเยาวชน 
“คนรักดี” 

เด็กและเยาวชนมีพื้นที่
สรางสรรค เกิดการทำงาน
รวมกันเปนทีม ลดปญหาสังคม
และปญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชน จำนวน 
๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนเกิด
พฤติกรรมเชิง
บวก  

เด็กและเยาวชนอยู
ในสังคมไดอยาง
เปนสุข ลดปญหา
สังคมและยาเสพ
ติด 
 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ......๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่.......  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม............ 

๔.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม............... 

  ๔.๑  แผนงาน......สงัคมสงเคราะห.์....... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ ปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

ผูนำชุมชน สตรีและคนในครอบครัวมี
สวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหา  

ผูนำชุมชน สตรีและผูสนใจ 
จำนวน ๘๐ คน 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย
ตระหนักและมีสวน
รวมในการปองกัน
ละแกไขปญหา
ครอบครัว 

เกิดเครือขายในการเฝา
ระวัง และสงเสริมการ
แกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

งานสวัสดิการ
สังคม 

๘ อบรมและดูงานของชมรม
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

ชมรมผูสูงอายุ ผูบริหาร 
คณะทำงาน จำนวน ๑๒๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
ความรูและปฏิบัติ
ตนไดอยาง
เหมาะสม 

ผูสูงอายุสามารถดูแล
ตนเองไดตามอัตภาพ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชมรม
ผูสูงอายุอ่ืนเพ่ือพัฒนา
ชมรม 

งานสวัสดิการ
สังคม 

๙ เพ่ิมพูนทักษะผูนำสตรี สงเสริมความรูดานความเสมอภาค 
การพิทักษและคุมครองสิทธิสตรี การ
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

สตรีในเขตเทศบาล จำนวน ๘๐ 
คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สตรีมีความเปน
ผูนำแบบมีสวนรวม 

สตรีไดรับการยอมรับ
ทั้งในครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

งานสวัสดิการ
สังคม 

 รวม    ๙   โครงการ   ๒๙๕,๕๐๐ ๒๕๕,๕๐๐ ๒๙๕,๕๐๐ ๒๕๕,๕๐๐ ๒๙๕,๕๐๐    
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                         แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ......๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่.......  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม............ 

๔.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม............... 

  ๔.๒  แผนงาน.....งบกลาง........ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายทุี่มีสิทธิไดรับสวัสดิการ
จากภาครัฐเพ่ือใหมีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 

ผูสูงอายทุี่มีคุณสมบัติ ไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

6,450,000 6,750,000 7,050,000 7,350,000 7,650,000 ผูสูงอายทุี่มีสิทธิ์
ไดรับสวัสดิการ
ครบ ๑๐๐% 

ผูสูงอายมุีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

งานสวัสดกิาร
สังคม 

๒ สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ 

คนพิการทีม่ีคุณสมบัติไดรับ
สวัสดิการจากภาครฐัเพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนพิการทีม่ีคุณสมบัติไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

1,632,000 1,728,000 1,824,000 1,920,000 2,016,000 คนพิการทีม่ี
คุณสมบัติไดรับ
สวัสดิการครบ 
๑๐๐% 

คนพิการที่ไดรับ
สวัสดิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

งานสวัสดกิาร
สังคม 

๓ สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลโนน
แดง 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ
กองทุนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพ บรรลุวัตถุประสงค
กองทุน  

สมาชิกกองทุนสวัสดกิารชมุชน
ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีกองทนุเพ่ิมขึ้น 
สามารถจัด
สวัสดิการไดอยาง
ครอบคลุม 

สมาขิกกองทนุฯ 
ไดรับสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ มกีาร
บริหารกองทนุทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

งานสวัสดกิาร
สังคม 

 รวม    ๓   โครงการ   ๘,๑๘๒,๐๐๐ ๘,๕๗๘,๐๐๐ ๘,๙๗๔,๐๐๐ ๙,๓๗๐,๐๐๐ ๙,๗๖๖,๐๐๐    
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                      แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 

๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 

  ๔.๓  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการในการ

ปกป้องสถาบนัสาํคญั

ของชาต ิ

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สีว่น

ร่วมในกจิกรรมการปกป้อง

สาํคญัของชาต ิโดยเฉพาะ

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

ซึง่เป็นสถาบนัของชาตอินั

เป็นศูนยร์วมแห่งความเป็น

ชาต ิ

 

ประชาชนในเขตเทศบาลไดม้ี

ส่วนร่วมในกจิกรรมการ

ปกป้องสาํคญัของชาต ิ

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชนได้

มสี่วนรว่ม

ปกป้องชาต ิ

ประชาชนมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมสาํคญัของชาติ

โดยเฉพาะสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็น

ศูนยร์วมความเป็นชาต ิ

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดัฯ 

 

 รวม   ๑   โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

      ก.   ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ......๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ.......  

      ข.   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม............ 

๕.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นเศรษฐกจิพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม............ 

  ๕.๑  แผนงาน.....สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน........ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
ภายในชุมชนเขต
เทศบาล 

สงเสริมใหประชาชนรวมกลุม
อาชีพเพื่อสรางรายได 

ชุมชนในเขตเทศบาล ๘ 
ชุมชน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมี
อาชีพเสริมนอก
เหลือจากการ
ทำนา 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการฝกอาชีพระยะ
ส้ัน 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริม
เพื่อสรางรายไดใหครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
การฝกอาชีพที่
สนใจ 

ประชาชนมีรายได
เสริมและมีวิชาชีพ
ที่เหมาะสม 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสงเสริมสินคา
ชุมชนเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ  
 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริม
เพื่อสรางรายไดใหครอบครัว 

ชุมชนในเขตเทศบาล ๘ 
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได
เสริมและมีวิชาชีพ
ที่เหมาะสม 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

 รวม   ๓  โครงการ   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐    
 

 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม.......... 

๕  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

  ๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมช่าง

ชุมชน 

เพื่อส่งเสรมิความรูใ้หก้บั

ประชาชนในการฝึก

อาชพีงานดา้นการช่าง 

  

ประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน  ๕๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ประชาชนมี

ความรูด้า้น

ช่าง 

ประชาชนมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในงานดา้นการช่าง 

กองช่าง 

 รวม    ๑    โครงการ - - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - - - 

 

 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 60 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการตดิตัง้ผา้ม่านทบึ

แสงเพิม่เตมิ บรเิวณหอ้ง

ประชุมสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อตดิตัง้ผา้มา่นสาํหรบับงั

แสงแดดและเพิม่ศกัยภาพใน

การบรหิารจดัการอํานวยความ

สะดวกการใหบ้รกิารประชาชน 

ตดิตัง้ผา้มา่นทบึแสงบรเิวณ

หอ้งประชุมเพิม่เตมิจํานวน ๖ 

ช่อง 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ตดิตัง้ผา้มา่น

ทบึแสงหอ้ง

ประชุม 

หอ้งประชุมสาํนักงาน

เทศบาลฯมผีา้มา่นสาํหรบั

บงัแสงแดดและมศีกัยภาพ

ในการบรหิารจดัการ

กจิกรรมต่างๆ 

สาํนักปลดั 

๒ โครงการจดัทําป้ายชื่อ

ต่างๆ เพื่อรองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

เพื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกแก่ผูม้าตดิต่อราชการทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาตใินการ

เตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

เพื่อจดัทําป้ายชื่อเทศบาลฯ, 

ป้ายบอกทาง,ป้าย

ประชาสมัพนัธต่์างๆเพื่อ

รองรบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน ภายในเขตเทศบาล

ฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มป้ีายชื่อต่างๆ

ในเขตเทศบาล 

๖๐% 

เทศบาลฯ มป้ีายชื่อป้าย

ประชาสมัพนัธต่์างๆทีเ่ป็น

มาตรฐานสากล 

สาํนักปลดัฯ 

๓ โครงการจดัทําตูโ้ชวเ์พื่อ

แสดงผลงานเทศบาลตําบล

โนนแดง 

เพื่อแสดงผลการปฏบิตังิานที่

ผ่านมาของเทศบาลตําบลโนน

แดง 

 

จดัทําตูโ้ชวแ์สดงผลงาน

พรอ้มตดิตัง้  ๑ ชุด (ตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ตูแ้สดงผลงาน 

๑ ชุด 

เทศบาลฯ มตูีแ้สดงผลงาน

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

สวยงาม 

สาํนักปลดัฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 61 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสรา้งหอ้งพสัดุ

เกบ็ของ 

เพื่อจดัเกบ็เอกสารครุภณัฑ์

สาํนักงานต่างๆใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

ก่อสรา้งหอ้งเกบ็พสัดเุกบ็

ของ    

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- หอ้งเกบ็

พสัดุ ๑ หอ้ง 

การจดัเกบ็เอกสารเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยมคีวาม

ปลอดภยั 

สาํนักปลดัฯ 

๕ โครงการก่อสรา้งศูนย์

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการเรยีนรู้

เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงแก่

ชุมชน 

ก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ศูนยเ์รยีนรูฯ้ 

๑ แห่ง 

มแีหล่งศกึษาดูงานดา้น

ศูนยเ์รยีนรูเ้รื่องเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

สาํนักปลดัฯ 

 รวม   ๕   โครงการ - - ๔๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งโรงจอด

รถของโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อความเป็นระเบยีบของ

โรงเรยีนและใหเ้กดิความ

สวยงาม 

ก่อสรา้งโรงจอดรถของโรงเรยีน

เทศบาลฯ (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - โรงจอดรถ รร.

เทศบาลฯ 

โรงเรยีนมโีรงจอดรถทีเ่กดิ

ความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยและเกดิความ

สวยงาม 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

 

๒ โครงการปรบัเกลีย่ดนิ

บรเิวณสนามโรงเรยีน

เทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อเพิม่พืน้ทีส่าํหรบัจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนและกจิกรรมอื่นที่

เกดิขึน้แก่เดก็นักเรยีนและปรบั

พืน้ทีใ่หเ้ป็นระเบยีบสวยงาม

ปรบัปรุงภูมทิศัน์โรงเรยีน 

 ปรบัเกลีย่ดนิโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง เพื่อใหม้ี

บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการจดัการ

เรยีนรู ้ (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - นักเรยีนมพีืน้ที่

สาํหรบัจดั

กจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

โรงเรยีนมพีืน้ทีส่าํหรบัจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอน

และกจิกรรมอื่นทีเ่กดิขึน้

แก่เดก็นักเรยีน 

กองช่าง 

รร.เทศบาลฯ 

๓ โครงการก่อสรา้งรัว้

คอนกรตี รร.เทศบาลฯ 

เพื่อความเป็นระเบยีบและป้องกนั

อนัตรายจากทีเ่ดก็นักเรยีนจะออก

นอกบรเิวณโรงเรยีน 

ก่อสรา้งรัว้โรงเรยีนเทศบาลฯ   

ขนาดยาว ๙๐๐ ม. สงู ๒.๐๐ ม.      

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รร.เทศบาลฯมี

รัว้ทีแ่ขง็แรง

มัน่คงปลอดภยั 

โรงเรยีนมคีวามเป็น

ระเบยีบและเดก็นักเรยีนมี

ความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๔ โครงการจัดซื้อผามานพรอม
ติดต้ังสำหรับอาคารเรียน
หลังที่ 2  รร.เทศบาลฯ 
 

เพ่ือติดต้ังผามานปองกันแสงแดด จัดซื้อผามานพรอมติดต้ังสำหรับ
หองเรียนและหองพิเศษ จำนวน 12 
หอง ขนาดกวางxยาว  3.60 x 2.20 
เมตร   รวมทั้งหมด 20 ชอง  

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

มีผามาน รวม
ทั้งหมด 20 ชอง 

หองเรียนมีมานบังแดด และมี
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 63 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการปรบัปรงุหอ้ง

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเทศบาลฯ 

เพื่อใหม้หีอ้งสาํหรบั

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเทศบาลฯ 

ปรบัปรุงหอ้งผูบ้รหิารโรงเรยีน

เทศบาลฯ (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

  หอ้งผูบ้รหิาร 

รร.เทศบาลฯ 

มหีอ้งสาํหรบัผูบ้รหิาร

โรงเรยีนทีเ่หมาะสม 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสรา้งตูย้ามของ

โรงเรยีนเทศบาลตําบล   

โนนแดง 

เพื่อใหม้สีถานทีใ่นการ

ตรวจสอบการเขา้-ออกของ

เดก็นักเรยีนและผูม้าตดิต่อ

ราชการ 

ก่อสรา้งตูย้ามบรเิวณประตู

ทางเขา้ออกของโรงเรยีน   ๑ แห่ง

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - มตูีย้ามเป็นจุด

ตรวจเขา้-ออก 

โรงเรยีนมจุีดตรวจสอบความ

ปลอดภยัเพิม่มากขึน้ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๗ โครงการจดัซื้อทีด่นิของ

โรงเรยีนเทศบาลตําบล   

โนนแดง 

เพื่อสง่เสรมิและรองรบัการ

พฒันาดา้นการศกึษาของ

เยาวชนในเขตพืน้ทีอํ่าเภอ

โนนแดง 

จดัซื้อทีด่นิจํานวน ๓  ไร ่

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- - ทีด่นิ ๓ ไร่ โรงเรยีนเทศบาลฯ มสีถานที่

รองรบัพฒันาดา้นการศกึษา

ใหแ้ก่เยาวชนนักเรยีนในการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๘ โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์ เพื่อใหโ้รงเรยีนไดม้ภูีมิ

ทศัน์ทีส่วยงามบรรยากาศ

น่าอยู่น่าเรยีน  

ปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลฯใหส้วยงามน่า

เรยีน  (รร. ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท) 

 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๖๐,๐๐๐ 

 เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รร.มภูีมทิศัน์ที่

สวยงามน่า

เรยีน 

โรงเรยีนมพีนัธุไ์มภู้มทิศัน์ที่

สวยงามบรรยากาศน่าเรยีน 

รร.เทศบาลฯ 

รร.อนุบาลฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 64 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการก่อสรา้งหลงัคา

เชื่อมระหวา่งอาคาร

เรยีน รร.อนุบาลฯ 

เพื่อบงัแสงแดดและกนัฝน

ใหก้บันักเรยีนโรงเรยีน

อนุบาลฯ 

ก่อสรา้งหลงัคาเชื่อม ระหว่างอาคาร

เรยีน กวา้ง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐.๐๐ 

ม.  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มหีลงัคากนั

แดดกนัฝน

ใหน้ักเรยีน 

นักเรยีนมทีีก่นัแสงแดด

และฝน 

รร.อนุบาลฯ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรบัปรงุโรง

อาหาร  (รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อปรบัปรุงอาคารโรงอาหาร

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

สุขาภบิาลอาหาร กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ปรบัปรุงโรงอาหารขนาดกวา้ง ๑๖ม. 

ยาว  ๓๔ ม.   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- โรงอาหารมี

มาตรฐานที่

ด ี

นักเรยีนไดใ้ชโ้รงอาหารที่

ไดม้าตรฐานการสขุาภบิาล

อาหาร กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข 

กองช่างฯ 

รร.เทศบาลฯ 

 

๑๑ โครงการปรบัปรงุเวท ี

อาคารอเนกประสงค ์   

(รร.เทศบาลฯ) 

 

เพื่อปรบัปรุงเวท ีอาคาร

อเนกประสงคใ์หเ้หมาะสม

สาํหรบัจดักจิกรรมของ

โรงเรยีน 

ปรบัปรุงเวทอีาคารอเนกประสงค์

โรงเรยีนเทศบาลฯ จํานวน  ๑  แห่ง 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๒๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

เวทอีาคาร

อเนกประสง

ค ์๑ แห่ง 

โรงเรยีนมเีวท ีทีส่วยงาม

เหมาะสมสาํหรบัจดั

กจิกรรมของโรงเรยีนและ

ใหบ้รกิารชุมชน 

กองช่างฯ 

รร.เทศบาลฯ 

 

๑๒ โครงการก่อสรา้งทีแ่ปรง

ฟันของโรงเรยีนเทศบาล

ฯ 

 

เพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนมสีถานที่

แปรงฟันทีถู่กสุขลกัษณะและ

ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพปาก

และฟัน 

 

ก่อสรา้งทีแ่ปรงฟันสาํหรบัเดก็

นักเรยีน จํานวน  ๑ แห่ง  (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - นักเรยีนม ีที่

แปรงฟัน 

เดก็นักเรยีนมสีถานทีแ่ปรง

ฟันทีถู่กสุขลกัษณะและ

ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพ

ปากและฟันไดอ้ย่างด ี

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 65 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสรา้งสถานที่

ลา้งจานจากอาคารโรง

อาหารถงึหอ้งสุขาโรงเรยีน

เทศบาลตําบลโนนแดง   

เพื่อจดัใหม้สีถานทีล่า้งจาน

ทีส่ะอาดและถูกสุขอนามยั 

ก่อสรา้งสถานทีล่า้งจานขนาดกวา้ง 

๖.๐๐ ม.ยาว ๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.

พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า๓๐.๐๐ ตร.

ม. (ตามแบบเทศบาลกาํหนด) 

 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - รร.มทีีล่า้งจาน

ทีส่ะอาด

สะดวก 

มสีถานทีล่า้งจานทีส่ะอาด  

รร.เทศบาลไดร้บัความ

สะดวกมากขึน้ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสรา้งทางเดนิ

พรอ้มหลงัคา 

(รร.เทศบาลฯ) 

 

เพื่อก่อสรา้งทางเดนิเทา้

พรอ้มหลงัคา จากหน้า

ประตู ตามแนวถนนและ

เชื่อมกบัอาคารเรยีนแต่ละ

หลงั รวมระยะทาง๒๕๐ 

เมตร  

ก่อสรา้งทางเดนิพรอ้มหลงัคา  

ขนาดกวา้ง ๒.๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม.          

หนา ๐.๑๕  ม.  พืน้ทีก่่อสรา้งไม่

น้อยกวา่  ๖๒๕ ตร.ม. 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มทีางเดนิ

พรอ้มหลงัคา

รวมระยะทาง 

๒๕๐ เมตร 

การจราจรของเดก็นักเรยีน 

ผูป้กครอง คณะครแูละผูม้า

ตดิต่อราชการของ รร.

เทศบาลไดร้บัความสะดวก

มากขึน้ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ํา 

จาก รางระบายน้ําอาคาร

เรยีน ถงึแปลงนา                  

(รร.เทศบาลฯ) 

 

เพื่อวางท่อระบายน้ําจาก

อาคารเรยีนลงแปลงนา 

ขนาดท่อ เสน้ผ่านศูนยก์ลาง ๐.๓๐ 

เมตร   ยาว ๔๐  เมตร  พรอ้มบ่อพกัน้ํา

เสยี  ๒ บ่อ                                    

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๔๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - มท่ีอระบายน้ํา 

จํานวน ๑ แห่ง 

น้ําไม่ขงัในรางน้ําบรเิวณรอบ

อาคารเรยีน 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 66 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการตดิตัง้ผา้ม่าน

อาคารอเนกประสงค ์   

รร.อนุบาลฯ 

เพื่อใหอ้าคารอเนกประสงค์

มผีา้ม่านบงัแสงแดด 

ตดิตัง้ผา้มา่นอาคาร

อเนกประสงค ์

- ๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - มผีา้ม่านบงั

แสงแดด 

อาคารอเนกประสงคม์ผีา้มา่น

สาํหรบับงัแสงแดด 

รร.อนุบาลฯ 

 

๑๗ โครงการก่อสรา้งหอ้งเกบ็

ของ  รร.อนุบาลฯ 

เพื่อใชจ้ดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์

ต่างๆใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

ก่อสรา้งหอ้งเกบ็ของจํานวน ๑ 

หอ้ง (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - มหีอ้งเกบ็วสัดุ

อุปกรณ์ 

มสีถานทีจ่ดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 

เอกสารต่างๆอย่างเป็น

ระเบยีบ 

รร.อนุบาลฯ 

 

๑๘ โครงการปรบัปรงุรัว้       

รร.อนุบาลฯ 

เพื่อปรบัปรุงรัว้โรเรยีนให้

อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน

และปลอดภยัสาํหรบัเดก็

นักเรยีน 

-ปรบัปรุงรัว้โรงเรยีนอนุบาลฯ            

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล 

- - - รัว้โรงเรยีน

อนุบาลฯ 

รัว้โรงเรยีนอยู่ในสภาพพรอ้ม

ใชง้านมคีวามปลอดภยักบั

เดก็นักเรยีน 

รร.อนุบาลฯ 

 

๑๙ โครงการก่อสรา้งรัว้ตาขา่ย 

(เหลก็)  กัน้สนามฟุตซอล  

(รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อความปลอดภยั, เป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและ

สวยงาม 

ก่อสรา้งรัว้ตาขา่ย (เหลก็) กัน้

สนามฟุตซอล (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - รัว้ตาขา่ยเหลก็ 

๑ แห่ง 

สนามฟุตซอลมคีวาม

ปลอดภยัเป็นสดัสว่นสวยงาม 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสรา้งอฒัจรรย ์  

(รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อก่อสรา้งอฒัจรรยข์า้ง

สนามฟุตซอล 

ก่อสรา้งอฒัจรรย ์๕  ขัน้                

ทีนั่ง่จุคนได ้๓๐-๓๕ คน/ตวั 

 จํานวน ๔ ตวั 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- อฒัจรรย ์๔ ตวั มอีฒัจรรยท์ีม่ ัน่คงแขง็แรง 

สาํหรบัใชใ้นกจิกรรมกฬีาและ

นันทนาการ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่างฯ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 67 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ําภายใน  

รร.อนุบาลฯ  

เพื่อระบายน้ําภายใน

โรงเรยีนอนุบาลไม่ใหเ้กดิ

การท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําขนาดกวา้ง 

๐.๓๐ ม. ยาว ๗๔ ม. ลกึ ๐.๒๕ม. 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- 

 

- - รางระบายน้ํา  ๑ 

แห่ง 

น้ําไม่ขงัในรางน้ําบรเิวณรอบ

อาคารเรยีน 

รร.อนุบาลฯ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสรา้งตูย้ามของ

โรงเรยีนอนุบาลฯ 

 

 

เพื่อใหม้รีะบบรกัษาความ

ปลอดภยัทีด่ยีิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งตูย้ามโรงเรยีนอนุบาล

จํานวน ๑ แห่ง  (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- 

 

- - ตูย้าม ๑ หลงั มรีะบบรกัษาความปลอดภยั

มากยิง่ขึน้ 

รร.อนุบาลฯ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสรา้งอาคาร

ธนาคารขยะรไีซเคลิ          

(รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อก่อสรา้งอาคารสาํหรบั

ธนาคารขยะรไีซเคลิ  

ก่อสรา้งอาคารธนาคารขยะรี

ไซเคลิ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มสีถานทีจ่ดั

กจิกรรมคดัแยก

ขยะในโรงเรยีน 

อาคารธนาคารขยะรไีซเคลิ 

สาํหรบัจดักจิกรรมคดิแยก

ขยะ 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่างฯ 

๒๔ โครงการพฒันาแหล่ง

เรยีนรูโ้คกหนองนาโมเดล         

(รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อปรบัเกลีย่ สถานที่

สาํหรบัแหลง่เรยีนรูต้าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

แหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- - แหล่งเรยีนรูต้าม

หลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง  

มแีหล่งเรยีนรูต้ามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง สาํหรบัใชใ้นการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละผูม้า

เยีย่มชม 

รร.เทศบาลฯ 

กองช่างฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสรา้ง

ศาลาอเนกประสงค ์ 

(รร.เทศบาลฯ) 

เพื่อรองรบับรกิาร

ผูป้กครองทีม่ารบั-ส่ง

นักเรยีน และใชใ้นกจิกรรม

อื่นๆ 

ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์     

(ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด) จํานวน ๑ หลงั 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ศาลา

อเนกประสงค์

จํานวน ๑ หลงั 

มศีาลาอเนกประสงค์

ใหบ้รกิารผูป้กครองและ

ประชาชนทีม่าตดิต่อ

โรงเรยีน 

รร.เทศบาลฯ  

๒๖ โครงการก่อสรา้งศาลา

พกัรอ้นของโรงเรยีน

อนุบาลฯ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

ผูป้กครอง  นักเรยีน  คณะครู  

และผูม้าตดิต่อราชการไดม้ี

สถานทีนั่ง่พกั 

ก่อสรา้งศาลาพกัรอ้น  ขนาด

กวา้ง  ๓.๐๐ ม.  ยาว ๕.๐๐  ม.  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
ศาลาพกัรอ้น มสีถานทีส่าํหรบัพกัรอ้น

สาํหรบัผูม้าตดิต่อราชการ 

รร.อนุบาลฯ 

 

๒๗ โครงการสนามเดก็

เล่นเสรมิปัญญา   

รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนนุการเรียน
การสอนทักษะดานกีฬาการ
เลนเรียนรูใหกับเดก็นกัเรียนได
มีสุขภาพรางกายแขง็แรง   

สนามเดก็เล่นเสรมิปัญญา  

เครื่องเล่นสนาม จํานวน ๑ชุด   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- สนามเดก็เล่น  นักเรยีนไดเ้สรมิสรา้ง

พฒันาการซึง่มเีครื่องเลน่

สนาม ทีเ่หมาะสมกบัวยั 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 69 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสรา้ง

อาคารประกอบสระ

ว่ายน้ํา  รร.เทศบาลฯ 

เพื่ออํานวยความสะดวก เป็น

สดัส่วนของสระวา่ยน้ํา                  

รร.เทศบาลฯ 

ก่อสรา้งอาคารประกอบสระว่ายน้ํา   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - อาคาร

ประกอบสระ

ว่ายน้ํา  

โรงเรยีนมพีืน้ทีอํ่านวย

ความสะดวกในส่วนของ

สระวา่ยน้ําเป็นสดัสว่นมาก

ยีง่ขีน้ 

กองช่าง 

รร.เทศบาลฯ 

๒๙ โครงการก่อสรา้ง

อาคารเดก็เลก็    

(รร.อนุบาลเทศบาล

ตําบลโนนแดง) 

เพื่อรองรบัการขยายโอกาส

ทางดา้นการศกึษาของเดก็ๆ 

ในเขตเทศบาลฯและพืน้ที่

ใกลเ้คยีงใหไ้ดร้บัการศกึษา

อย่างทัว่ถงึ 

ก่อสรา้งอาคารเดก็เลก็ ๒๐๐ คน  

ขนาด ๘ หอ้งเรยีน  จํานวน  ๑  

หลงั   

(ตามแบบแปลนทีก่รมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่กาํหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
อาคารเดก็เลก็ เดก็ๆในเขตเทศบาลฯ และ

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

กองช่าง 

รร.อนุบาลฯ 

๓๐ โครงการก่อสรา้ง

ธนาคารน้ําใตด้นิ  

ของโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

 

เพื่อช่วยระบายน้ําท่วมขงัใน

บรเิวณพืน้ทีโ่รงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

ก่อสรา้งธนาคารน้ําใตด้นิ  ภายใน

โรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ธนาคารน้ําใต้

ดนิ   

แกไ้ขปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีโ่รงเรยีนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

กองช่าง 

รร.เทศบาลฯ 

๓๑ โครงการปรับเกลี่ยดิน
สำหรับจัดแหลงเรียนรู 
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือปรับเกลี่ยดินบริเวณสนาม 
สำหรับจัดแหลงเรียนรูภายใน
หองเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมและเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

นักเรียน ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการปรับเกลี่ยดินบริเวณสนาม
ในการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

บริเวณสนาม โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กองช่าง 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 70 

 

, 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการปรบัปรงุ

สนามเดก็เล่น 

รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนนุการเรียน
การสอนทักษะดานกีฬาการ
เลนเรียนรูใหกับเดก็นกัเรียนได
มีสุขภาพรางกายแขง็แรง   
 

ปรบัปรุงสนามเดก็เล่น   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- สนามเดก็เล่น  โรงเรยีนมพีืน้ทีส่่งเสรมิ

กจิกรรมการเรยีนรูเ้สรมิ

พฒันาการใหก้บัเดก็มาก

ขึน้มสีุขภาพแขง็แรง 

กองช่าง 

รร.อนุบาลฯ 

๓๓ โครงการกอสรางสนาม
วอลเลยบอลมาตรฐาน   
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือกอสรางสนามวอลเลยบอล
มาตรฐาน ตามแบบแปลนที่
กรมสงเสรมิกำหนด 

สรางสนามวอลเลยบอลมาตรฐาน 
(ตามแบบแปลนทีก่รมสงเสริมฯ
กำหนด)  

- 2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- 2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

จำนวน 1 แหง นักเรยีนไดพัฒนาความเลิศ
ดานกฬีาวอลเลยบอล 

รร.เทศบาลฯ 

๓๔ โครงการกอสรางสนาม
ฟุตบอลมาตรฐาน 
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือกอสรางสนามฟุตบอล
มาตรฐาน ตามแบบแปลนที่
กรมสงเสรมิกำหนด 
 

สรางสนามฟุตบอลมาตรฐาน (ตาม
แบบแปลนทีก่รมสงเสริมฯกำหนด) 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - จำนวน 1 แหง นักเรยีนไดพัฒนาความเลิศ
ดานกฬีาฟุตบอล 

รร.เทศบาลฯ 

๓๕ โครงการจัดซ้ือผามาน
พรอมติดตั้งสำหรับ
อาคารเรยีน หลังที่ 3 
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือติดตั้งผามานปองกนั
แสงแดดขณะทำการเรียนการ
สอน 

จัดซ้ือผามานพรอมติดตั้งสำหรับ
หองเรยีน และหองพิเศษ จำนวน 
12 หอง ขนาด กวางxยาว 
3.60 x 2.20 เมตร รวมทั้งหมด 
27 ชอง  

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

มีผามาน
หองเรยีน ๒๗
ชอง 

 

หองเรยีนมีมานบังแดด และ
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การจดัการเรียนรู 

รร.เทศบาลฯ 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 71 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๖ โครงการกอสรางบานพัก
ครูของโรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการอำนวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ 

กอสรางบานพักครู จำนวน 3 หลัง 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

  2,500,000 
(เทศบาล) 

 

2,500,000 
(เทศบาล) 

 

2,500,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวน บานพัก
ครู เพียงพอ 

ครูมีที่พักอาศัยอยูภายใน
โรงเรียนมีความสะดวกในการ
เดินทางมาทำงาน 

รร.เทศบาลฯ 

๓๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ในโรงเรียนเทศบาล 

เพ่ือความเปนระเบียบ ปลอดภัย
และปองกันอันตรายในการจราจร 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน   
รร.เทศบาล กวาง 6 ม.  ยาว 100 ม. .
หนา 0.15 ม. พ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 
600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

ถนนภายในโรงเรียนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร 

รร.เทศบาลฯ 

๓๘ คาซอมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ 

เพ่ือซอมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบใหอ้ยู่ในสภาพ

ทีม่ ัน่คงแขง็แรงปลอดภยั 

อาคารเรียนสวยงามหลังคา มีความ
ม่ันคง ปลอดภัย มีสภาพเหมาะสมตอ
การใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รร.ละ ๒๐๐,๐๐๐ บ. 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

๔00,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

๔00,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

๔00,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

๔00,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

๔00,000 
(ตั้งรับเงิน
อุดหนนุฯ) 

อาคารเรยีน, 
อาคารประกอบ 

โรงเรียนมอีาคารเรยีนและ
อาคารประกอบที่มัน่คง
แข็งแรงปลอดภัย 

รร.เทศบาลฯ 
รร.อนุบาลฯ 

๓๙ โครงการบำรุงรักษาสระ
วายน้ำและอาคาร
ประกอบสระวายน้ำของ
โรงเรียนเทศบาล 

เพ่ือบำรุงรักษาสระวายน้ำและ
อาคารประกอบสระวายน้ำ ใหเด็ก
นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนรู 
และฝกวายน้ำ  สรางภูมิคุมกันให
เด็กสามารถชวยเหลือตนเองจาก
ภัยทางน้ำได 

ความพึงพอใจของผูใชบริการสระวาย
น้ำ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

สระวายน้ำ สระวายน้ำและอาคารประกอบ
สระวายน้ำไดรับการบำรงุรักษา          
มีความสะอาดปลอดภัย 

รร.เทศบาลฯ 

๔๐ โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมและบำรุงรักษา
หองประชุมโรงเรียน
เทศบาล 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมหองประชุม
ใหนักเรียนมีสถานที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความพึงพอใจของผูใชหองประชุม  80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

หองประชุม หองประชุมไดรับการดูแล
บำรุงรักษาอยูในสภาพ
เรียบรอยพรอมใชงาน มีความ
สะดวกและปลอดภัย   

รร.เทศบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๑ โครงการกอสรางโดม
อเนกประสงค 
รร.เทศบาลฯ 

เพ่ือกอสรางโดมอเนกประสงคใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก
เด็กนักเรียน 

โดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 12 ยาว 
24 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

มีโดม
อเนกประสงค 
จำนวน ๑ หลัง 

โรงเรียนมีโดมอเนกประสงคใช 
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนและ
กิจกรรมอ่ืนๆ 

รร.เทศบาลฯ 

๔๒ โครงการกอสรางลาน 
คสล. โรงเรียนเทศบาล 

เพ่ือสรางลาน คสล. ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

กอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร พ้ืนที่กอสรางไมนอย
กวา 540 ตารางเมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

มีลาน คสล. 
กวาง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

โรงเรียนมีลาน คสล. ใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รร.เทศบาลฯ 

๔๓ โครงการกอสรางกันสาด
หนาอาคารเรียน 

เพ่ือกอสรางกันสาดหนาอาคาร
เรียน ป้องกนัแสงแดดและฝน 

อาคารเรียนมีกันสาด (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด) จำนวน ๓ แหง 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

มีกันสาดอาคาร
เรียนจำนวน ๓ 
แหง 

อาคารเรียนทุกหลังมีกันสาด
ป้องกนัแสงแดดและฝนได้ 

รร.เทศบาลฯ 
 

๔๔ โครงการกอสรางซุม
พระพุทธรูป 

เพ่ือกอสรางซุมพระพุทธรูปให
ครูและนักเรยีนไดเคารพบูชา 

ซุมพระพุทธรูป 1 จุด บรเิวณ
ทางเขาโรงเรยีน  (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด) 
 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

มีซุม
พระพุทธรูป 
1 จุด 

โรงเรียนมซุีมพระพุทธรูป  รร.อนุบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๕ โครงการจัดทำระบบ
เสียงภายในอาคาร
โดมอเนกประสงค 
รร.อนุบาลฯ 
 

เพื่อใหอาคารโดม
อเนกประสงคมีระบบเสียง
ใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ระบบเสียงภายในอาคารโดม
อเนกประสงค 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

อาคารโดมอเนกประสงคมี
ระบบเสียงใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

รร.อนุบาลฯ 

๔๖ โครงการติดต้ังระบบ
ไฟฟาภายในอาคาร
โดมอเนกประสงค 
รร.อนุบาลฯ 
 

เพื่อติดต้ังระบบไฟฟาภายใน
อาคารโดมอเนกประสงค 

ระบบไฟฟาภายในอาคารโดม
อเนกประสงค 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

มีระบบไฟฟาภายใน
อาคารโดมอเนกประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

๔๗ โครงการกอสรางเวที
โดมเอนกประสงค 
รร.อนุบาลฯ 

เพื่อกอสรางเวทีในโดม
อาคารอเนกประสงค 

เวทีโดมอเนกประสงค   
(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกำหนด) 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

โรงเรียนมีเวทีใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โดมอเนกประสงค 

รร.อนุบาลฯ 

๔๘ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน  รร.อนุบาลฯ 

เพื่อใหโรงเรียนไดมีภูมิทัศน
ที่สวยงามบรรยากาศนาอยู 
นาดู นาเรียน 
 

ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนอนุบาลฯ 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

โรงเรียนไดมีภูมิทัศนที่
สวยงามบรรยากาศนาอยู
นาเรียน 

รร.อนุบาลฯ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 74 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๙ โครงการปรับปรุงพ้ืน
สนามกีฬา
อเนกประสงคของ รร.
อนุบาลฯ 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนสนามกฬีา
อเนกประสงคของ 
รร.อนุบาลฯ 

พ้ืนสนามกีฬาอเนกประสงค  
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

๒5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

พ้ืนสนามกีฬาพรอมใชงานมี
ความปลอดภัยกับเด็ก
นักเรยีน 

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๐ โครงการปรับปรุงระบบ
การระบายน้ำ 
รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือปรับปรุงระบบการระบาย
น้ำของ รร.อนุบาลฯ 

ระบบการระบายน้ำภายใน 
โรงเรียนอนุบาลฯ  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

ระบบการระบายน้ำอยูใน
สภาพพรอมใชงานมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๑ โครงการกอสรางโรง
อาหาร รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือใหเดก็ใชในการรับประทาน
อาหารกลางวันและเปนสัดสวน  

โรงอาหารของโรงเรยีนอนุบาลฯ 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

มีโรงอาหารสำหรับเด็ก
นักเรยีนเพ่ือรับประทาน
อาหาร 

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๒ โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาภายในโรงเรยีน
อนุบาลฯ 
 

เพ่ือใหโรงเรยีนมีระบบไฟฟาใช
อยางเพียงพอและปลอดภัย 

ระบบไฟฟาภายในโรงเรียน  
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

ระบบไฟฟาอยูในสภาพ
พรอมใชงานและมีความ
ปลอดภัยกับเดก็นกัเรียน 

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๓ โครงการปรับปรุงเวที
อาคารอเนกประสงค 
รร.อนุบาลฯ 
 

เพ่ือปรับปรุงเวทีอาคาร
อเนกประสงค 

เวทอีาคารอเนกประสงค 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

โรงเรียนมเีวทใีนอาคาร
อเนกประสงคใชในการจดั
กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๔ โครงการปรับปรุง
หองน้ำ  หองสุขา 
พรอมระบบการระบาย
น้ำ รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือปรับปรุงหองสุขาของ
โรงเรียนใหมีความสะดวก 
สะอาดตอการใชงาน 

หองน้ำ หองสุขา พรอมระบบ
ระบายน้ำ  (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

หองสุขาของโรงเรยีน  มี
ความสะอาด  พรอมใชงาน  

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมหลังคา อาคาร
เรียน ๑  รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนใหคงทน ปลอดภัยแกการ
ใชงาน 
 

หลังคาอาคารเรยีน ๑   (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

หลังคาอาคารเรยีน 1  
มีความมัน่คง แข็งแรงและ
ปลอดภัย  

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมหลังคา อาคาร
เรียน ๒  รร.อนุบาลฯ 

เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนใหคงทน ปลอดภัยแกการ
ใชงาน 
 

หลังคาอาคารเรยีน ๒ (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

หลังคาอาคารเรยีน ๒  
มีความมัน่คง แข็งแรงและ
ปลอดภัย  

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 76 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๗ โครงการปรับปรุงตอ
เติมหลังคามุขทางเขา
อาคารเรียน ๒   
รร.อนุบาลฯ 
 

เพื่อปรับปรุงตอเติมหลังคา
มุขทางเขาอาคารเรียนให
สามารถใชงานได 

หลังคามุขทางเขาอาคารเรียน ๒ 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- 
 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- 1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของผูใช 
บริการ 

มีหลังคามุขทางเขาอาคาร
เรียน ๒    

กองชาง 
รร.อนุบาลฯ 

 

๕๘ โครงการปรบัปรงุ

หอ้งน้ําโรงเรยีน

เทศบาลตําบลโนน

แดง หมู่ ๑๒ ต.โนน

แดง 

เพื่อปรบัปรุงหอ้งน้ําโรงเรยีน

เทศบาลตําบลโนนแดง  

หมู่ ๑๒ ต.โนนแดง ใหถู้ก

สุขลกัษณะและเพยีงพอ 

ปรบัปรุงหอ้งน้ําโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ ๑๒ ต.โนนแดง 

ใหถู้กสุขลกัษณะและเพยีงพอ

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - ปรบัปรุง

หอ้งน้ํา

โรงเรยีน

เทศบาลฯ 

หอ้งน้ําโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ ๑๒    

ต.โนนแดง ถูกสุขลกัษณะ

และเพยีงพอ 

ร.ร.เทศบาลฯ 

 รวม  ๕๘  โครงการ   ๑๔,๓๓๐,๐๐๐ ๒๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ ๑๖,๐๒๐,๐๐๐    

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 77 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปรบัปรงุและ

ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อเป็นการปรบัปรุงตลาด

สดใหม้มีาตรฐานตามหลกั

สุขาภบิาล 

 

 ปรบัปรงุและซ่อมแซมโครงสรา้ง 

หลงัคา  หอ้งน้ํา รางระบายน้ํา 

ปรบัปรุงแผงตลาดสดและอื่นๆ     

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ตลาดสดได้

มาตรฐาน 

ตลาดสดเทศบาลได้

มาตรฐานตามหลกั

สุขาภบิาล 

กองสาธารณสุข 

,กองช่าง 

๒ โครงการศกึษาความ

เหมาะสมและการออกแบบ

รายละเอยีดการก่อสรา้ง

โรงฆ่าสตัว ์

เพื่อศกึษาขอ้มลูและ

แนวทางในการก่อสรา้งโรง

ฆ่าสตัว ์

ศกึษาขอ้มลูและแนวทางในการ

ก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มกีารศกึษา

ความเหมาะสม

ก่อนก่อสรา้งฯ 

โรงฆ่าสตัวม์กีารวาง

ระบบและแผนการ

ก่อสรา้งถูกตอ้งตาม

หลกัสุขาภบิาล 

กองสาธารณสุข  

 

๓ โครงการจดัซื้อทีด่นิเพื่อ

ก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์

 

เพื่อก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวท์ี่

ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 

จดัซื้อทีด่นิเพื่อก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

จดัซื้อทีด่นิ เทศบาลมโีรงฆ่าสตัว์

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

กองสาธารณสุข  

๔ โครงการก่อสรา้งโรงฆ่า

สตัว ์

เพื่อก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวท์ี่

ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 

โรงฆ่าสตัวจํ์านวน  ๑  แห่ง             

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

โรงฆ่าสตัว ์ ประชาชนนําสกุรมา

ฆ่าทีโ่รงฆ่าสตัว์

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

กองสาธารณสุข  

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 78 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการก่อสรา้งศูนย์

กําจดัขยะมลูฝอย

เทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อก่อสรา้งศูนยก์ําจดัขยะ

มลูฝอยทีถ่กูตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

ศูนยก์ําจดัขยะมลูฝอย

จํานวน  ๑  แห่ง (ตาม

แบบเทศบาลกําหนด) 

- - - 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

ศูนย์

กําจดั

ขยะมลู

ฝอย 

เทศบาลตําบลโนน

แดงสามารถกําจดั

ขยะมลูฝอยได้

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

กอง

สาธารณสขุ  

 

๖ โครงการก่อสรา้งโรง

ผลติปุ๋ยชมุชน 

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ

ผลติปุ๋ยสูชุ่มชน 

ก่อสรา้งโรงผลติปุ๋ยชุมชน         

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

กําหนด) 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

โรงผลติ

ปุ๋ยชุมชน 

ชุมชนมโีรงผลติปุ๋ย

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข  

 

 รวม   ๖   โครงการ   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒๔,๖๐๐,๐๐๐ ๒๔,๖๐๐,๐๐๐    

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 79 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัทําป้าย

ซอยต่างๆ ในเขต

เทศบาล   

เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์

ใหป้ระชาชนไดท้ราบและ

เขยีนชื่อซอยไดถู้กตอ้ง 

จา้งเหมาจดัทําป้ายซอยในเขต

เทศบาล จํานวน ๒๓ ป้าย 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

มป้ีายซอย

ในเขต

เทศบาลฯ 

ประชาชนไดท้ราบป้าย

ซอยต่าง ๆ ของเทศบาล 

กองช่าง 

 

๒ โครงการจดัทําผงัเมอืง

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อเป็นการวางแผนรองรบัการ

พฒันาทีจ่ะเจรญิเตบิโตของ

เทศบาลฯอย่างมทีศิทางที่

เหมาะสม 

จดัทําผงัเมอืงรวมของเทศบาล

ตําบลโนนแดง จํานวน  ๑  ผงั 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

เทศบาลฯมี

ผงัเมอืงรวม  

๑  ผงั 

เทศบาลมกีารวางผงัเมอืงทีด่ี

มคีวามสะดวกต่อการพฒันา

ทอ้งถิน่ในอนาคตใหเ้กดิ

ความเจรญิรุ่งเรอืง 

กองช่าง 

 

๓ โครงการปรบัปรุงภูมิ

ทศัน์บรเิวณบ่อแดง            

ม.๔ 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ

บ่อแดง ม.๔ เป็นสถานทีอ่อก

กําลงักาย 

ปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณบ่อแดง   

ม.๔ (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ภูมทิศัน์บ่อ

แดง ม.๔ 

มสีถานทีอ่อกกําลงักาย

ใกลแ้หล่งชุมชนส่งเสรมิ

สุขภาพ 

กองช่าง 

๔ โครงการจดัทําผนังกัน้

ดนิ  หมู่ ๑ 

เพื่อจดัทําผนังกัน้ดนิไม่ให้

หน้าดนิพงัทลาย 

ทําผนังกัน้ดนิ  หมู่ ๑  ขนาด

กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ 

เมตร(ตามแบบเทศบาล

กําหนด)  

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - มผีนังกัน้

ดนิ

พงัทลาย 

มผีนังกัน้ดนิป้องกนัการ

พงัทลายของหน้าดนิ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 80 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการก่อสรา้งหอ้งน้ํา

สาํหรบัคนพกิารและ

ผูส้งูอาย ุ

เพื่ออํานวยความสะดวก

แก่ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร 

ทีม่าตดิต่อราชการ 

หอ้งน้ําสาํหรบัผูพ้กิารและ

ผูส้งูอายุทัง้ชายและหญงิ(ตาม

แบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- หอ้งน้ําผู้

พกิารและ

ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอาย,ุ ผูพ้กิาร ทีม่า

ตดิต่อราชการไดร้บั

ความสะดวกเหมาะสม 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสรา้งอาคาร

หอ้งเกบ็พสัดุบรเิวณ

ดา้นหลงัอาคาร

สาํนักงานประปา  

เพื่อใชส้าํหรบัเกบ็พสัดุ

และเอกสารต่างๆของ

ทางราชการใหป้ลอดภยั 

ก่อสรา้งอาคารหอ้งเกบ็พสัดุ

บรเิวณดา้นหลงัอาคาร

สาํนักงานประปาเทศบาลฯ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- อาคารหอ้ง

เกบ็พสัดุ 

เทศบาลฯ มสีถานทีใ่ช้

จดัเกบ็พสัดุและเอกสาร

ราชการต่างๆอย่าง

ปลอดภยั 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

และตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง        

(แผนชุมชน) 

เพื่อเพิม่แสงสว่างใหก้บั

ชุมชน  ลดความเสีย่งต่อ

เหตุรา้ย  ประชาชนมี

ความสะดวก  ปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ 

ขยายเขตไฟฟ้าและตดิตัง้

ไฟฟ้าสาธารณะใหท้ัว่เขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนไดม้ไีฟฟ้าใช้

อย่างทัว่ถงึ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘ โครงการปรบัปรุงต่อเตมิ

ศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนบุตาคง 

 

 

เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์าร

เรยีนรูข้องชุมชนและจดั

กจิกรรมอื่น ๆ 

ปรบัปรุงต่อเตมิศูนยเ์รยีนรู้

ชุมชนบุตาคง    (ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ศูนยก์าร

เรยีนรู ้

ประชาชนมศีนูยก์าร

เรยีนรูแ้ละใชจ้ดักจิกรรม 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 81 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการก่อสรา้งทํารัว้กัน้

สนามกฬีาตาขา่ย(เหลก็)  

สองขา้งสนามกฬีาชุมชน 

โนนเขวา้  

เพื่อความปลอดภยั และ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

และสวยงาม 

 ก่อสรา้งรัว้กัน้สนามกฬีาตา

ขา่ย(เหลก็)สองขา้งสนามกฬีา

ชุมชนโนนเขวา้  (ขนาดตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - มรีัว้กัน้ ๒ขา้ง

สนามกฬีาเป็น

ระเบยีบ 

สนามกฬีามคีวามปลอดภยั

และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรบัปรงุอาคารโรง

จอดรถ สาํนักงานการประปา

เทศบาลตําบลโนนแดง  ม.๔ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้

มาตดิต่อราชการของ

สาํนักงานการประปาฯ 

ปรบัปรุงโรงจอดรถสาํนักงาน

การประปาขนาดกวา้ง ๘.๐๐ ม.  

ยาว ๓๖.๐๐ ม. (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - มโีรงจอดรถ มสีถานทีจ่อดรถเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

กองช่าง 

 

๑๑ โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์

หน้าสาํนักงานเทศบาลตําบล    

โนนแดง   

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์

สาํนักงานเทศบาลตําบลโนน

แดงใหม้บีรรยากาศทีส่วยงาม

ร่มรื่นและสาํหรบัใชป้ระกอบ

ทํากจิกรรมต่างๆ  

ปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ

ดา้นหน้าสาํนักงานเทศบาลฯให้

ร่มรื่นสวยงาม (ตามแบบ

เทศบาลฯกําหนด) 

- 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- - เทศบาลฯได้

ปรบัปรุงภูมิ

ทศัน์ให้

สวยงาม 

เทศบาลฯ มภูีมทิศัน์ที่

สวยงามบรรยากาศร่มรื่นและ

เหมาะสาํหรบัใชทํ้ากจิกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

 

๑๒ โครงการขุดลอกสระน้ําสระ

ตาแจ่ม  ม.๑๒  

ชุมชนโนนเขวา้ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้แีหลง่

น้ําเพื่อใชใ้นการอุปโภค 

บรโิภค 

ขนาดกวา้ง ๓๑ ม.  ยาว ๔๗ ม. 

ลกึเฉลีย่ ๓ ม.                                

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ขุดลอกสระตา

แจ่ม 

ประชาชนมแีหลง่น้ําเพื่อใชใ้น

การอุปโภค บรโิภค 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 82 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการปรบัปรงุคนัคลอง

ดา้นขวาจากลําสะแทด  ถงึ

ถนนเจนจบทศิ                                 

(ชุมชนใหม่ศรปีระทาน) 

เพื่อปรบัปรุงคนัคลอง

ดา้นขวาจากลําสะแทด         

ถงึถนนเจนจบทศิ 

ปรบัปรุงคนัคลองดา้นขวา

จากลาํสะแทด  ถงึถนนเจน

จบทศิ กวา้ง ๓.๕๐ ม.  

ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนา 

๐.๑๐ ม.                                    

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

หน้าดนิคนั

คลองไดร้บั

การปรบัปรุง 

คนัคลองไดร้บัการดูแล

บํารุงรกัษาไมพ่งัทลาย 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

จากสวนนายด ี ประจติรถงึ

นานายบญุเลงิ  คําภูเมอืง 

หมู่ที ่๓  ชุมชนเตง็สงู ต.โนน

แดง  (ชุมชนเตง็สงู) 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ ม. ยาว 

๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  พืน้ที่

ก่อสรา้งไม่น้อยกวา่ ๒,๐๐๐ 

ตร.ม. 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง 

กองช่าง 

 

๑๕ โครงการก่อสรา้งถนนดนิและ

หนิคลกุสายเลยีบคลองอสีาน

เขยีว บา้นบุตาคง  ม.๑๐  -  

บา้นใหม่ศรปีระทาน  ม.๑๑  

ต.โนนแดง  อ.โนนแดง 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกในการ

เดนิทาง   

ก่อสรา้งถนนดนิและหนิคลกุ  

จาก กม.๐+๐๐๐  ถงึ  กม. 

๔+๕๔๐  กวา้ง ๕ ม.  

ระยะทางยาว ๔,๕๔๐ ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑๓,๖๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๓,๖๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๓,๖๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๓,๖๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนนดนิและ

หนิคลกุ. ๑ 

สาย 

ประชาชนไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง   

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลกุ

สายขา้งลาํสะแทด จากนานาง

อ่อนจนัทร ์กองทองนอก ถงึ

คลองระนาม  ม.๑๓ ต.โนนแดง 

ชุมชนหนองโจด 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม. ยาว 

๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนนหนิคลกุ ประชาชนไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง 

กองช่าง 

 

๑๗ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

สายบา้นนางชโลมใจ บํารงุ

กลาง  ม.๑๓   ต.โนนแดง   

ชุมชนหนองโจด 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม.  ยาว 

๙๓.๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. พืน้ที่

ก่อสรา้งไม่น้อยกวา่  ๓๗๒.๐๐  

ตร.ม.                              

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

สายขา้งบา้นนายสนัน่ จนัทวลิา 

เชื่อมถนนสายหลงัโรงเรยีน

ชุมชนโนนแดง  ม.๓  ชุมชน

เตง็สงู 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

กวา้ง ๓ ม. ยาว ๑๙๔ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. พืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อย

กว่า ๕๙๒  ตร.ม.(ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๙ 

 

 

โครงการซ่อมแซมบํารุงรกัษาทาง

บก-ทางน้ํา-ทางระบายน้ํา ในเขต

เทศบาลฯ 

เพื่อดแูล ปรบัปรงุ 

บํารุงรกัษาสิง่ก่อสรา้ง

ทางบก-ทางน้ํา-ทาง

ระบายน้ําของเทศบาล

ฯ 

ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาสิง่ก่อสรา้ง

ทางบก-ทางน้ํา-ทางระบายน้ําของ

เทศบาลตําบลโนนแดง 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล)) 

สิง่ก่อสรา้ง

ไดร้บัการ

ดูแล 

สิง่ก่อสรา้งทางบก-ทางน้ํา-

ทางระบายน้ําของเทศบาล

ฯไดร้บัการดแูล 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จาก

บา้นนายบวั  คําภูเมอืง ถงึ คสล.

หลงั รร.ชุมชนโนนแดง   ม.๑๓ 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐  ม.  ยาว 

๔๓๐.๐๐ ม.หนาเฉลีย่  ๐.๑๕ ม. 

พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ 

ตร.ม.  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๑,๐๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑,๐๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑,๐๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น 

 

๒๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

ต่อจาก ถนน คสล. บ่อปลานาง

โฉม ถงึ ลําสะแทด ม.๑๓   

ชุมชนหนองโจด 

เพื่อใชใ้นการเดนิทาง 

สญัจรไปมา สะดวก 

รวดเรว็ 

กวา้ง ๕  ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. พืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อยกว่า 

๖๗๕ ตารางเมตร                        

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๒ 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ต่อจาก

บา้นนายมว้น ถงึสระหนองม่วง   

หมู่ที ่๓ ชุมชนเตง็สงู  ต.โนนแดง 

เพื่อใชใ้นการสญัจร

ไปมาสะดวก

รวดเรว็ 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๕.๐๐ 

ม.หนา ๐.๑๕ พืน้ทีก่่อสรา้งไม่

น้อยกวา่ ๓๐๐ ตร.ม.  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ถนน คสล. ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําสาย

บา้นนางอุไร  ศรยีางนอก  ถงึหลงั

วดัโนนแดง  (ชุมชนหนองโจด) 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้

ท่วมขงัในฤดูฝน 

 

ปากรางกวา้ง ๐.๕๐ ม.             

ยาว ๓๐๐ ม.  ลกึ ๐.๓๐ ม.                

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดูฝน กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําจาก

บา้นนายพุต  พลจนัทร ์ ถงึหลงัวดั

โนนแดง   (ชุมชนหนองโจด) 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้

ท่วมขงัในฤดูฝน 

 

ปากรางกวา้ง ๐.๕๐ ม.             

ยาว ๓๐๐ ม.   ลกึ ๐.๓๐ ม.                                  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๔๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดูฝน กองช่าง 

๒๕ โครงการทํารางระบายน้ําฝัง่ซา้ย

ผ่านถนนกลางบา้นใหม่ศรปีระทาน 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้

ท่วมขงัในฤดูฝน 

ปากรางกวา้ง ๐.๓๐ ม.  

ยาว ๒๕๐ ม.  ลกึ ๐.๓๐ ม.  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดูฝน กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย ๕ เพื่อเป็นการระบายน้ําเสยี

ภายในชุมชน 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ ม. ยาว 

๔๐๐ม.  (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- วางท่อระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบายไม่ท่วมขงั 

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น 

๒๗ โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย ๔     

หมู่ ๓  ต.โนนแดง ชุมชนเตง็สงู 

(ชุมชนเตง็สงู) 

 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา

ภายในชุมชน ใหเ้ป็นไป

ตามสุขลกัษณะแกปั้ญหา

น้ําท่วมขงั 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร (ขนาดตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- วางท่อระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๒๘ โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย ๖    

หมู่ ๓   ต.โนนแดง ชุมชนเตง็สงู 

(ชุมชนเตง็สงู) 

 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ําใน

ชุมชน ใหเ้ป็นไปตาม

สุขลกัษณะแกปั้ญหาน้ํา

ท่วมขงั 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ เมตร 

ยาว ๑๔๕ เมตร (ขนาดตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - วางท่อระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๒๙ โครงการวางท่อระบายน้ําจากบา้น

นายแหยม  กลางสวสัดิ ์ ถงึทางแยก

ลงไปท่าแดง   ม.๑๓     

(ชุมชนหนองโจด) 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ เมตร  

ยาว ๔๒๐ เมตร พรอ้มบ่อพกั

น้ําเสยี                      

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ท่อระบายน้ํา น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ําจากสีแ่ยก

บา้นนางบญุม ี บรรจง  ถงึสีแ่ยกตา

ปู่ หนองโจด   หมู่๑๓   ต.โนนแดง   

(ชุมชนหนองโจด) 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา

ภายในชุมชน 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๖๐ ม.  

ยาว ๓๗๘  ม.   จํานวน   

๒ ขา้ง 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ท่อระบายน้ํา น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น 

๓๑ โครงการวางท่อระบายน้ํา จากสาม

แยกบา้นนายนัด ทองนอก ถงึบา้น

นายสมาน ขุนทอง หมู่ ๔   

(ชุมชนหวัโคก) 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา

ภายในชุมชน ใหเ้ป็นไป

ตามสุขลกัษณะแกปั้ญหา

น้ําท่วมขงั 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ยาว ๑๖๐ 

เมตร                                

(ขนาดตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ท่อระบายน้ํา น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย 

๒๓ จากปากซอย ถงึซอยกลางบา้น 

หมู่ ๑๑ ชุมชนใหม่ศรปีระทาน 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา 

ภายในชุมชน 

ขนาดกวา้ง  ๕๐  ซม. ยาว 

๑๙๓ ม. ลกึ   ๔๐  ซม.                            

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําจาก

บา้นนางสปุราณี  ฟักแฟง  ถงึบา้น

นางกาญจนา   ม.๑๒   ต.โนนแดง 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา 

ภายในชุมชน 

ขนาดกวา้ง  ๐.๕๐  ม. ยาว 

๑๘๐ ม. ลกึ ๐.๕๐ ม.                                

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๔ โครงการวางท่อระบายน้ําจาก

หน้าสาํนักงานประปาถงึศาลปู่ ตา

หวัโคก   ม.๔   (ชุมชนหวัโคก) 

เพื่อระบายน้ําภายใน

ชุมชนไม่ใหเ้กดิการท่วม

ขงั 

ขนาดท่อ Ø  ๐.๖๐ เมตร  ยาว  

๒๐๐ เมตร พรอ้มบ่อพกัน้ําเสยี 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๖๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ท่อระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสรา้งคลื่นชะลอ

ความเรว็  ๘ ชุมชน   ต.โนนแดง 

(ชุมชนบุตาคง ) 

เพื่อใหเ้กดิความ

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใช้

ถนน  ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุ

ก่อสรา้งคลื่นชะลอความเรว็ทัง้ 

๘  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

โนนแดง  (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

คลื่นชะลอ

ความเรว็ 

ประชาชนไดร้บั

ความสะดวก

ปลอดภยัในการ

เดนิทาง 

กองช่าง 

 

๓๖ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา

จากบา้นนางละออง  ตะโกส ี- ถงึ

วดัโนนแดง  ม.๑๓ 

(ชุมชนหนองโจด) 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา 

ภายในชุมชน 

ปากรางกวา้ง  ๐.๓๐ เมตร  

ยาว ๒๕๐ เมตร  ลกึ ๐.๕๐ 

เมตร  (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา ซอย 

๑๕ จากปากซอย  ถงึซอยกลางบา้น 

หมู่ ๑๑ ชุมชนใหม่ศรปีระทาน 

 

เพื่อใชใ้นการระบายน้ํา

ภายในชุมชน 
ปากรางกวา้ง ๕๐ ซม.                      

ยาว ๒๓๐ ม.  ลกึ  ๔๐ ซม.  (ตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

- ๔๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ๔๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 
กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๘ โครงการวางท่อระบายน้ําสายบา้น

นางญาณี  มรีะหนันอก  ถงึบา้นนาง

แอบ  บุญกลาง  ม.๑ 

เพื่อระบายน้ํา

ภายในชุมชนไม่ให้

เกดิการท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ําสายบา้นนางญาณี         

มรีะหนันอก  ถงึบา้นนางแอบ  บุญ

กลาง  ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ ม.   ยาว 

๓๕๐ ม.                                      

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- วางท่อ

ระบายน้ํา  

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรบัปรุงขอบสระน้ําบา้น

โนนแดง  ม.๑ 

เพื่อปรบัปรุงพืน้ที่

บรเิวณขอบสระน้ํา

ใหใ้ชป้ระโยชน์ได้

อเนกประสงค ์

ก่อสรา้งปรบัปรุงขอบสระน้ําบา้น 

โนนแดง ม.๑  ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม.  

ยาวรอบ ๑๒๐ ม.                      

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ปรบัปรุง

ขอบสระน้ํา

บา้นโนน

แดง 

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนไดใ้ช้

ประโยชน์รว่มกนั

เป็นลานกจิกรรม

อเนกประสงค ์

กองช่าง 

 

๔๐ โครงการก่อสรา้งทางระบายน้ําจาก

หลงัสาํนักงานเทศบาลฯ ถงึบา้น     

นางทอง  พรเกาะ  ม.๑ 

เพื่อระบายน้ํา

ภายในชุมชนไม่ให้

เกดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งทางระบายน้ําจากหลงั

สาํนักงานเทศบาลฯ ถงึบา้นนางทอง  

พรเกาะ    ม.๑  ขนาดท่อ Ø  ๐.๔๐ ม.                  

ยาว ๔๐๐ ม.  (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๘๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ทางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จาก

ซอยบา้นนางผนิ  กาญจนพนัธ ์ ถงึ

บา้นนายสุวฒัน์ ซ.๕  ม.๓ 

 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกในการ

เดนิทาง   

ก่อสรา้งถนน คสล. จากซอยบา้นนางผนิ  

กาญจนพนัธ ์ ถงึบา้นนายสวุฒัน์ ซ.๕  

ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม. ยาว  ๒๐๐ ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.(ตามแบบเทศบาลกาํหนด) 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ถนน 

คสล. 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดนิทาง   

กองช่าง 

 

๔๒ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.      

ซอยบา้นนายหล ี เพง็สระเกษ 

ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกในการ

เดนิทาง   

ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยบา้นนายหล ี เพง็

สระเกษ    ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม.   ยาว  

๑๐๐  ม.  หนา ๐.๑๕ ม.    (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

 

- ๑๗๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ๑๗๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนน 

คสล. 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดนิทาง   

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.       

จากหน้าโรงงาน ถงึบา้นนายสุวฒัน์  

พมิพส์ระเกษ   ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกในการ

เดนิทาง   

ก่อสรา้งถนน คสล.  จากหน้าโรงงาน ถงึ

บา้นนายสุวฒัน์  พมิพส์ระเกษ   ขนาด

กวา้ง  ๕.๐๐ ม.   ยาว  ๓๕๐  ม.  หนา 

๐.๑๕ ม.  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๙๖๒,๕๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๙๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๙๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ถนน 

คสล. 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการเดนิทาง   

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๔๔ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา

ซอยบา้นนางเงนิ  โม่งประณีต  

ม.๓ 

 

เพื่อระบายน้ําภายใน

ชุมชนไม่ใหเ้กดิการท่วม

ขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอยบา้น  

นางเงนิ  โม่งประณีต  ม.๓ ปาก

รางกวา้ง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๕๐ ม.  

ลกึ ๐.๓๐ ม.(ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย

บา้นนางรอด  ถงึสระหนองมว่ง 

ม.๓ 

 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอยบา้นนาง

รอด  ถงึสระหนองมว่ง  ปากราง

กวา้ง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลกึ

๐.๓๐ ม.  (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๓๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๔๖ โครงการวางท่อระบายน้ําจากหน้า

โรงเรยีนภู่วทิยา  ถงึสามแยก      

บา้นขุนวงั    ม.๔ 

 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ําจากบา้น อาจารย์

แเทนไท  ถงึสามแยกบา้นขุนวงั     

ขนาดท่อ ๐.๓๐ ม.  ยาว ๒๕๐ ม.         

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๓๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ท่อระบายน้ํา น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๗ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา

จากรา้นศกัดิอ์ะไหล่  ถงึบา้น

สม้ป่อย  ม.๔ 

 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากรา้นศกัดิ ์

อะไหล่ ถงึบา้นสม้ป่อย ปากราง

กวา้ง ๐.๕๐ ม.  ยาว ๖๐๐ ม.  ลกึ 

๐.๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

 

๔๘ โครงการวางท่อระบายน้ําจาก

บา้นนางบุญม ี ถงึบา้นนายสง่า  

พรมมา    ม.๔ 

 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ําจากบา้นนางบุญม ี 

ถงึบา้นนายสง่า  พรมมา ขนาด

ท่อ Ø  ๐.๔๐ ม.   ยาว ๒๐๐ ม.                 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ท่อระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้

ไดร้บัการระบาย ไม่

ท่วมขงั 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา

จากสีแ่ยกบา้นนางพา  กลาง

สวสัดิ ์ ถงึศาลากลางบา้น ม.๑๓ 

 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากสีแ่ยก

บา้นนางพา  กลางสวสัดิ ์ ถงึ

ศาลากลางบ้าน ม.๑๓  ปากราง

กวา้ง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.   

ลกึ ๐.๕๐ ม. 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๙๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - ๙๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดู

ฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๐ โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุก

เลยีบคลองอสีานเขยีว ม.๑๐ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกในการ

เดนิทาง   

ก่อสรา้งถนนหนิคลุกเลยีบคลอง

อสีานเขยีว  ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม.  

ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ถนนหนิ

คลุก 

ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การเดนิทาง   

กองช่าง 

 

๕๑ โครงการวางท่อระบายน้ําสาย

หลงัวดัโนนแดง  มาทางบ้านเตง็

สงู 

 

เพื่อระบายน้ําภายใน

ชุมชนไม่ใหเ้กดิการท่วม

ขงั 

วางท่อระบายน้ํา สายหลงัวดัโนน

แดง  มาทางบ้านเตง็สงู  ขนาดท่อ 

Ø ๐.๔๐ ม.  ยาว ๒๕๐ ม.   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ท่อระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัใน

ฤดูฝน 

กองช่าง 

๕๒ โครงการวางท่อระบายน้ําฝัง่

ดา้นขวาถนนเจนจบทศิ  ม.๑๕ 

 

เพื่อระบายน้ําภายใน

ชุมชนไม่ใหเ้กดิการท่วม

ขงั 

วางท่อระบายน้ําฝัง่ดา้นขวาถนน

เจนจบทศิ  ม.๑๕  ขนาดท่อ Ø 

๑.๒๐ ม.  ยาว ๔๐๐ ม.   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ท่อระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัใน

ฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๓ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา  

ซอย ๑๗    ม.๑๑ 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย ๑๗     

ปากรางกวา้ง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๓๐๐ 

ม.   ลกึ ๐.๕๐ ม.                                 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๙๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - รางระบาย

น้ํา 

น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ไดร้บั

การระบาย ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา  

ซอย ๑๙    ม.๑๑ 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย ๑๙         

ปากรางกวา้ง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๒๘๐ 

ม.   ลกึ ๐.๕๐ ม     (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

- - ๘๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดู

ฝน 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา  

ซอย ๒๑   ม.๑๑ 

เพื่อระบายน้ําภายในชุมชน

ไม่ใหเ้กดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย ๒๑        

ปากรางกวา้ง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๒๖๐ 

ม.   ลกึ ๐.๕๐ ม     (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- รางระบาย

น้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัในฤดู

ฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๖ โครงการก่อสรา้งรัว้ลวดหนาม

สนามกฬีาชุมชนโนนเขวา้ 

 

เพื่อสรา้งความ

ปลอดภยัพืน้ที่

สนามกฬีาเป็น

สดัส่วนสวยงาม 

ก่อสรา้งรัว้ลวดหนามสนามกฬีา

ชุมชน โนนเขวา้  (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - - รัว้ลวด

หนาม 

สนามกฬีา

ชุมชนมรี ัว้รอบ

เป็นสดัส่วน

สวยงาม 

กองช่าง 

๕๗ โครงการขยายไหล่ทางบรเิวณ

หน้า  รร.ภู่วทิยา  ถงึหน้า

สาํนักงานการประปาเทศบาลฯ 

(ชุมชนหวัโคก ม.๔) 

เพื่อใหป้ระชาชน

ไดร้บัความสะดวก

ในการเดนิทาง   

ขยายไหล่ทางบรเิวณหน้า  รร.ภู่

วทิยา   ถงึหน้าสาํนักงานการ

ประปาเทศบาลฯ    ขนาดกวา้ง 

๒.๕๐ เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 

๐.๑๕ เมตร   (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ไหล่ทาง ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การเดนิทาง   

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา 

(หลงั ธกส.)  ตรอก ๑  ซอย ๙              

หมู่ ๑ 

 

เพื่อระบายน้ํา

ภายในชุมชนไม่ให้

เกดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา (หลงั ธกส.)  

ตรอก ๑ ซอย ๙  ปากรางกวา้ง ๐.๒๐ 

ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลกึ ๐.๓๐ ม.  (ตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - ราง

ระบายน้ํา 

น้ําไม่ท่วมขงัใน

ฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๙ โครงการวางท่อระบายน้ําดา้นขา้ง

โรงสซีอย๙  ม.๑  ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   (ชุมชนโนนแดง ) 

เพื่อระบายน้ํา

ภายในชุมชนไม่ให้

เกดิการท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ําขนาดทอ่Ø ๐.๖๐ 

ม.  ยาว ๔๕ ม. พรอ้มบ่อพกัน้ําเสยี 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๑๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ท่อ

ระบายน้ํา 

 

น้ําไม่ท่วมขงัใน

ฤดูฝน 

กองช่าง 

๖๐ โครงการธนาคารน้ําใตด้นิในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง  ทัง้ ๘ 

ชุมชน    

เพื่อระบายน้ํา

ภายในชุมชนไม่ให้

เกดิการท่วมขงั 

ก่อสรา้งธนาคารน้ําใตด้นิในเขต

เทศบาลฯทัง้ ๘ ชุมชน  (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

น้ําไม่ท่วม

ขงัทัง้ ๘

ชุมชน 

น้ําไม่ท่วมขงัใน

ฤดูฝน 

กองช่าง 

 

๖๑ โครงการก่อสรา้งรางส่งน้ําเพื่อ

การเกษตรจากสีแ่ยกศาลตาปู่ หนอง

โจด - ลําสะแทด   ม.๑๓ 

 

 

เพื่อระบายน้ําลงสู่

แปลงนาการเกษตร 

ก่อสรา้งรางระบายเพื่อการเกษตร     

ปากรางกวา้ง  ๑.๐๐ ม.  ยาว ๖๐๐ ม.  

ลกึ ๑.๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รางระบาย

เพื่อ

การเกษตร      

ประชาชนมน้ํีา

ใชเ้พาะปลูกทํา

การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๒ โครงการปรบัปรงุเสาธง

ชาตดิา้นหน้าสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง  

หมู่ที ่๑ ต.โนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงเสาธงชาติ

ดา้นหน้าสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง ใหเ้กดิความ

สวยงาม และใชจ้ดักจิกรรม  

ปรบัปรุงเสาธงชาตดิา้นหน้า

สาํนักงานเทศบาลตําบลโนน

แดง จํานวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ปรบัปรุงเสาธง

ชาตดิา้นหน้า

สาํนักงาน

เทศบาลตําบล

โนนแดง๑ แห่ง 

มเีสาธงชาตดิา้นหน้า

สาํนักงานเทศบาลตําบล

โนนแดง ใหเ้กดิความ

สวยงาม และใชจ้ดักจิกรรม 

กองช่าง 

๖๓ โครงการปรบัปรงุหอ้งน้ํา

สาํนักงานเทศบาลตําบล

โนนแดง หมู่ที ่๑  

ต.โนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงหอ้งน้ําสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที ่๑ 

ต.โนนแดง ใหส้ะอาด สวยงาม 

เพยีงพอต่อการบรกิาร

ประชาชน 

ปรบัปรุงหอ้งน้ําสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง  

หมู่ที ่๑ ต.โนนแดง 

๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ปรบัปรุงหอ้งน้ํา

สาํนักงาน

เทศบาลตําบล

โนนแดง 

เทศบาลฯ มหีอ้งน้ํา

สาํนักงานเทศบาลตําบล

โนนแดง ทีส่ะอาด สวยงาม 

เพยีงพอต่อการบรกิาร

ประชาชน 

กองช่าง 

๖๔ โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์

หน้าสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ที ่๑  

ต.โนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์หน้า

สาํนักงานเทศบาลตําบลโนน

แดง ใหส้วยงาม 

 

ปรบัปรุงภูมทิศัน์หน้า

สาํนักงานเทศบาลตําบลโนน

แดง จํานวน ๑ แห่ง (ตาม

แบบเทศบาลกาํหนด) 

๘๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๘๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ปรบัปรุงภูมทิศัน์

หน้าสาํนักงาน

เทศบาลตําบล

โนนแดง จํานวน 

๑ แห่ง 

มภูีมทิศัน์หน้าสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง ให้

สวยงาม 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๕ โครงการก่อสรา้งท่าน้ําลอย

กระทงวดัโนนแดง  

หมู่ที ่๑๕ ต.โนนแดง 

เพื่อก่อสรา้งท่าน้ําลอยกระทง

วดัโนนแดง หมู่ที ่๑๕ ต.โนน

แดง ขนาด กวา้ง ๘ ม. ยาว ๑๕ 

ม.ไวจ้ดักจิกรรมและเป็นสถานที่

พกัผ่อนของประชาชน 

ก่อสรา้งท่าน้ําลอยกระทง

วดัโนนแดง หมู่ที ่๑๕ ต.

โนนแดง ขนาด กวา้ง ๘ ม. 

ยาว ๑๕ ม. (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ท่าน้ําลอย

กระทงวดั

โนนแดง หมู่

ที ่๑๕  

มท่ีาน้ําลอยกระทงวดัโนน

แดง หมู่ที ่๑๕ ไวจ้ดั

กจิกรรมและเป็นสถานที่

พกัผ่อนของประชาชน 

กองช่าง 

๖๖ โครงการถมดนิขา้ง

สาํนักงานเทศบาลตําบล

โนนแดง หมู่ ๑ ต.โนนแดง 

เพื่อถมดนิขา้งสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ ๑ 

ต.โนนแดง 

ถมดนิขา้งสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ ๑ ต.โนน

แดง ขนาด กวา้ง ๔๐ ม. ยาว 

๖๐ ม.สงู ๓ ม. (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ถมดนิขา้ง

สาํนักงาน

เทศบาล 

ถมดนิขา้งสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ ๑ ต.โนน

แดง ขนาด กวา้ง ๔๐ ม. ยาว 

๖๐ ม. สงู ๓ ม. 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสรา้งหอ้ง

ประชุมสาํนักงานเทศบาล

ตําบลโนนแดง หมู่ที ่๑  

ต.โนนแดง 

เพื่อก่อสรา้งหอ้งประชุมสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่ ๑ ต.

โนนแดง ขนาด กวา้ง ๑๕ ม ยาว 

๔๐ ม. ไวใ้ชใ้นการจดัประชุมและ

จดักจิกรรมต่างๆ 

ก่อสรา้งหอ้งประชุมสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่ 

๑ ต.โนนแดง ขนาด กวา้ง 

๑๕ ม ยาว ๔๐ ม.(ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ก่อสรา้งหอ้ง

ประชุม

สาํนักงาน

เทศบาล 

มหีอ้งประชุมสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่ 

๑ ต.โนนแดง ขนาด กวา้ง 

๑๕ ม ยาว ๔๐ ม.ม. ไวใ้ชใ้น

การจดัประชุมและจดักจิกรรม

ต่างๆ 

 

 รวม   ๖๗   โครงการ - - ๒๓,๒๗๕,๐๐๐ ๔๖,๒๗๒,๕๐๐ ๓๐,๐๓๐,๐๐๐ ๓๒,๐๔๒,๕๐๐ ๒๖,๓๗๗,๕๐๐  - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๕  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ ขุดลอกบอบำบัดน้ำเสีย หมู
ที่ 1 ตำบลโนนแดง 

เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากชุมชน ขุดลอกบอบำบัดน้ำเสีย หมูที่ 1 
ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 
412 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 

500,000 500,000 - - - ขุดลอกบอ
บำบัดน้ำ
เสีย หมูที่ 1 

บำบัดน้ำเสียกอน
ปลอยลงแหลงน้ำ
ธรรมชาติ 

 

 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 รวม   ๑   โครงการ   500,000 500,000 - - -    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ค. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ง. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๖  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการชลประทานระบบ

ท่อ  (ชุมชนบา้นใหม่ศรี

ประทาน) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้แีหล่ง

น้ําไวใ้ชท้ําการเกษตร 

ทําชลประทานระบบท่อ                               

(ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด) 

๖๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๖๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ทาํ

ชลประทาน

ระบบท่อ 

ประชาชนมีนํา้ใชเ้พ่ือ

การเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสรา้งฝาย

ระบายน้ําทํานบตาปุ๋ย 

พรอ้มประตเูปิด-ปิด   

(ชุมชนโนนแดง  ม.๑) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้แีหล่ง

น้ําไวใ้ชท้ําการเกษตร 

ก่อสรา้งฝายระบายน้ําทํานบตา

ปุ๋ย พรอ้มประตูเปิด-ปิด  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ฝายระบาย

นํา้ 

ประชาชนมีนํา้ใชเ้พ่ือ

การเกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสรา้งระบบสบู

น้ําเพื่อการเกษตร 

(ชุมชนหวัโคก ม.๔) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้น้ํีาใช้

ทําการเกษตรไดอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

โครงการก่อสรา้งระบบสบูน้ํา

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ประชาชนมี

น้ําใชท้ัว่ถงึ 

ประชาชนมน้ํีาใชท้ํา

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอทัว่ถงึ 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสรา้งเขือ่น

ป้องกนัตลิง่พงั ลําหว้ย

เจยีบ (ตลาดน้อย) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้แีหล่ง

น้ําไวใ้ชท้ําการเกษตร 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 

ลําหว้ยเจยีบ   (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- เขือ่นกนั

ตลิง่พงั 

ประชาชนมีนํา้ใชเ้พ่ือ

การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๖  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการก่อสรา้งโรงสบูน้ํา

เพื่อการเกษตร  ม.๑๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้แีหล่ง

น้ําไวใ้ชท้ําการเกษตร 

ก่อสรา้งโรงสบูน้ําเพื่อ

การเกษตร ขนาดกวา้ง ๓ ม.  

ยาว  ๕ ม.                            

(ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด) 

 

 

- - ๑๔๘,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ระบบสบูนํา้

เพ่ือ

การเกษตร 

ประชาชนมีนํา้ใชเ้พ่ือ

การเกษตร 

กองช่าง 

 รวม    ๕   โครงการ - - ๖๑๐,๐๐๐ - ๓,๖๕๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม     

ท่อประปาในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงบาํรุงรกัษาท่อ

ประปาในเขตเทศบาลฯ ให้

ประชาชนไดม้น้ํีาใชอ้ย่าง

เพยีงพอกบัความตอ้งการ 

ปรบัปรุงซ่อมแซมท่อประปาใน

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ท่อประปา

ไดร้บัการดูแล

ปรบัปรุง 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชใ้นการ

อุปโภค บรโิภค

เพยีงพอ 

กองการประปา 

 

๒ โครงการวางท่อประปา PVC 

Ø  ๑๕๐ มม. ดา้นขวาถนน

เจนจบทศิไปถงึแยก

ชลประทาน   ม.๑๑  

เพื่อเป็นการขยายท่อเมน

ประปา ใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

วางท่อประปา PVC Ø  ๑๕๐ มม. 

ยาว  ๗๐๐  เมตร(ขนาดตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- วางท่อประปา 

PVC ๑ สาย   

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

กองการประปา 

 

๓ โครงการวางท่อประปา PVC  

Ø  ๑๐๐  มม.   จากหน้า

สาํนักงานเกษตร ถงึบา้นนาย

เพช็ร  มรีะหนันอก ม.๓  

เพื่อเป็นการขยายท่อเมน

ประปาใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

วางท่อประปา PVC  Ø  ๕๕  มม. 

ยาว ๒๒๒ เมตร(ขนาดตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๖๖,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - - วางท่อประปา 

PVC  ๑ สาย  

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างทัว่ถงึ 

กองการประปา 

๔ โครงการวางท่อประปาจาก

บา้นนายด ี  ประจติร  ถงึ

แยกทางไปบา้นหนองบง    

ม.๓   (ชุมชนเตง็สงู) 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

วางท่อ PVC  Ø ๕๕  มม.  ยาว  

๔๔๐ เมตร    (ขนาดตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

กองการประปา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการตดิตัง้หวัท่อธารประปา

ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหม้จุีดรบัน้ํา

กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ตดิตัง้หวัท่อธารประปาในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

  - หวัท่อธาร

ประปา ๘ 

ชุมชน 

ประชาชนมจุีดรบัน้ํา

กรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ

ใกลชุ้มชน 

กองการประปา 

 

๖ โครงการปรบัปรงุถงักรองน้ํา

ระบบประปาเทศบาลตําบลโนน

แดง 

เพื่อปรบัปรุงถงักรองน้ํา

ใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใช้

งาน 

ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถงักรองน้ําระบบปา

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ถงักรอง

น้ําประปา

พรอ้มใชง้าน 

ระบบประปามี

คุณภาพมากยิง่ขึน้ 

กองการประปา 

๗ โครงการวางท่อประปาต่อจาก

ท่อประปาเดมิป้ายเปรม  ถงึ

บา้นนางลงั  โมรานอก หมู่ที ่

๑๐  ชุมชนบุตาคง  ต.โนนแดง    

 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่ง

เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ 

ท่อ  PVC Ø ๕๕  มม.   ยาว  ๓๐๐  

เมตร  (ขนาดตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- ๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- วางท่อ

ประปา PVC 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชใ้นการอุปโภค 

บรโิภค 

กองการประปา 

 

๘ โครงการก่อสรา้งวางท่อประปา

สายบา้นนายแดง  ถงึบา้นนาย

เชื่อม  ม.๔ ต.โนนแดง 

 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

วางท่อ PVC  Ø ๕๕  มม.  ยาว  ๓๐๐ 

เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๗๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - - ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

กองการประปา 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 104 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการวางท่อน้ําดบิประปา  

PVC  จากคุม้สม้ป่อย ถงึ

สาํนักงานการประปาเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ 

ท่อ  PVC Ø  ๖ นิ้ว   

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 

(ขนาดตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - วางท่อประปา 

PVC  ๑ สาย 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชใ้นการอุปโภค 

บรโิภค 

กองการประปา 

 

๑๐ โครงการก่อสรา้งวางท่อประปา

สายบา้นนายหนูแดง  คงจนี      

ม.๔  ต.โนนแดง 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

วางท่อ PVC  Ø ๕๕  

มม.  ยาว  ๑๑๐ เมตร                   

(ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๒๘,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๘,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

กองการประปา 

๑๑ โครงการก่อสรา้งวางท่อประปา

สายบา้นนางคาํเวยีง  ทุมเกษม  

ม.๑๐  ต.โนนแดง                      

(ชุมชนบุตาคง ม.๑๐) 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

วางท่อ PVC  Ø ๕๕  

มม.  ยาว  ๒๙๐ เมตร                  

(ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

๗๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๗๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนมน้ํีาประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

กองการประปา 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 105 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการขยายเขตประปาจาก

ถนน ท.ช  ถงึบา้นนางทองใบ  

เกษะ  (ชุมชนบุตาคง ม.๑๐) 

 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

ขนาดท่อ PVC  Ø ๕๕  

มม.  ยาว  ๓๐๐ เมตร                   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- ๘๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ประชาชนมี

น้ําประปา

ใชท้ัว่ถงึ 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอ 

กองการประปา 

๑๓ โครงการขยายเขตประปาจาก 

บา้นนายเสน่ห ์ แกว้ระหนั  ถงึ

บา้นนายบุญมา  ด่านลํามะจาก  

ม.๑   (ชุมชนโนนแดง) 

เพื่อเป็นการขยายท่อ

เมนประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

ขนาดท่อ PVC  Ø ๕๕  

มม.  ยาว  ๓๒๐ เมตร                   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- - ๙๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ประชาชนมี

น้ําประปา

ใชท้ัว่ถงึ 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอ 

กองการประปา 

๑๔ โครงการขยายเขตประปาซอย

บา้นนางผนิ  กาญจนพนัธ ์  

ม.๓   (ชุมชนเตง็สงู) 

เพื่อเป็นการขยายท่อ

เมนประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

 

ขนาดท่อ PVC  Ø ๕๕  

มม.  ยาว  ๑๕๐ เมตร                   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๔๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - - ประชาชนมี

น้ําประปา

ใชท้ัว่ถงึ 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอ 

กองการประปา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการขยายเขตประปา          

จากสีแ่ยกนา นางประดษิ         

ถงึโนนวดัรา้ง  

(ชุมชนหวัโคก ม.๔) 

เพื่อเป็นการขยายเขต

น้ําประปาใหป้ระชาชน

ไดม้น้ํีาประปาใชอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

ขนาดท่อ PVC  Ø ๕๕  มม.  

ยาว  ๔๐๐ เมตร                   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - - ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

ทัว่ถงึ 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอ 

กองการประปา 

๑๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม     

อาคารสาํนักงานการประปา  

ม.๔ 

เพื่อปรบัปรุงอาคาร

สาํนักงานการประปา ให้

อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

ไดร้บัการดแูล 

ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

สาํนักงานการประปา ม.๔  

ขนาดกวา้ง ๑๓.๐๐ เมตร  

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- -  อาคาร

สาํนักงาน

ประปาไดร้บั

การดแูล

ปรบัปรุง 

อาคารสาํนักงาน

การประปาไดร้บั

การปรบัปรุงดแูล            

อยู่ในสภาพพรอ้ม

ใชง้าน 

กองการประปา 

 

๑๗ โครงการวางท่อประปา PVC Ø  

๕๕ มม. จากประตูวดัโนนแดง

ดา้นทศิตะวนัตกไปทางทศิใต ้  

ม.๑๕  

 

เพื่อ ใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

วางท่อประปา PVC Ø ๕๕ มม.             

ชัน้ ๘.๕   ยาว  ๒๐๐  เมตร 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๔๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- ๔๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

-  วางท่อประปา 

PVC ๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ 

กองการประปา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการขุดลอกสระพกัตะกอน 

บรเิวณสาํนักงานการประปา  ม.๔  

เพื่อปรบัปรุงสระพกั

ตะกอนการประปาใหม้ี

สภาพพรอ้มใชง้าน 

ประชาชนไดใ้ช้

น้ําประปาทีม่คีุณภาพ 

ขุดลอกสระพกัตะกอน ขนาด

กวา้ง  ๒๗ เมตร  ยาว  ๔๒  

เมตร  ลกึโดยเฉลีย่ ๒.๐๐ เมตร  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - - สระพกัตะกอน 

สาํนักงาน

ประปา  

ประชาชนไดใ้ช้

น้ําประปาทีด่มีี

คุณภาพ 

กองการประปา 

๑๙ โครงการปรบัปรงุซ่อมแซม     

ระบบสบูน้ําการประปาเทศบาล

ตําบลโนนแดง  ม.๔ 

เพื่อปรบัปรุงระบบสบูน้ํา

การประปา ใหอ้ยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้านและ

ไดร้บัการดแูล

บํารุงรกัษา 

ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบสบูน้ํา

การประปาเทศบาลฯ 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ระบบสบูน้ํา

การประปา

ไดร้บัการดแูล

รกัษา 

ระบบสบูน้ําการ

ประปาไดร้บัการ

ปรบัปรุงดแูล

บํารุงรกัษา            

ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

กองการประปา 

 

๒๐ โครงการซ่อมแซมหอถงัสงูการ

ประปาเทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงหอถงัสงู

ประปา ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้านและไดร้บั

การดแูลบํารุงรกัษา 

ปรบัปรุงซ่อมแซมหอถงัสงูการ

ประปาเทศบาลฯ 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - หอถงัสงูการ

ประปาไดร้บั

การดแูลรกัษา 

หอถงัสงูการประปา

ไดร้บัการดแูล

บํารุงรกัษา            

ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

กองการประปา 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๗  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการปรบัปรงุระบบจ่ายน้ํา

กองการประปาเทศบาลตําบล 

โนนแดง  ม.๔  ต.โนนแดง         

อ.โนนแดง 

 

 

 

เพื่อปรบัปรุงระบบจ่ายน้ํา

การประปา ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้านและไดร้บัการ

ดูแลบํารุงรกัษา 

ปรบัปรุงระบบจ่ายน้ําการ

ประปาเทศบาลฯ 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

  ระบบจ่ายน้ํา

การประปา

ไดร้บัการ

ดูแลรกัษา 

ระบบจ่ายน้ําการ

ประปาไดร้บัการ

ปรบัปรุงบํารุงรกัษา            

ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

กองการประปา 

 

 รวม   ๒๑   โครงการ - - ๓,๕๒๙,๐๐๐ ๒,๒๐๓,๐๐๐ ๓,๓๘๕,๐๐๐ ๑,๒๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส 

 

-เพื่อกําจดัวชัพชืในแหล่ง

น้ํา 

-เพื่อป้องกนัการเกดิปัญหา

อุทกภยั 

เทศบาลฯ ร่วมกบัชุมชนทัง้ 

๘ ชุมชนจดักจิกรรมกําจดั

วชัพชืในแหล่งน้ําสาธารณะ

ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

แหล่งน้ํา

สะอาด 

ป้องกนัการ

เกดิน้ําท่วม 

-แหล่งน้ําสะอาด

สามารถใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัได ้

-ป้องกนัการเกดิ

อุทกภยั 

 

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดั 

 รวม    ๑    โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการรบับรจิาคกล่อง

เครื่องดื่มจดัทําหลงัคา

เขยีว 

ร่วมกนับรจิาคกล่อง

เครื่องดื่มจดัทําหลงัคา

เขยีว 

รวบรวมและรบับรจิาค

กล่องเครื่องดื่มในชุมชน 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รวบรวม

กล่อง

เครื่องดื่ม 

ประชาชนมสี่วนร่วม

ลดปรมิาณขยะและนํา

กลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

๒ โครงการขยะรไีซเคลิ เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชน

รูจ้กัคดัแยกขยะและลด

ปรมิาณขยะมลูฝอย 

 

ส่งเสรมิประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ คดัแยกขยะ

เพื่อปรมิาณขยะลดลง 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

กจิกรรมมี

การคดัแยก

ขยะ 

ขยะภายในเขต

เทศบาลมปีรมิาณ

ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

๓ โครงการฝังกลบขยะมลู

ฝอย 

เพื่อใหม้รีะบบการกําจดั

ขยะใหถู้กตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

 

จา้งเหมาฝังกลบขยะให้

ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ฝังกลบขยะ

ถูกหลกั

สุขาภบิาล 

เทศบาลมรีะบบกําจดั

ขยะทีถู่กตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 111 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการลดขยะลดโลกรอ้น เพื่อใหชุ้มชนมสี่วนรว่มใน

การลดปรมิาณขยะมลูฝอย

ดว้ยการคดัแยกขยะ 

จดัทําทีเ่กบ็ขยะเพื่อคดั

แยกขยะรไีซเคลิ 

 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล)- 

ทีเ่กบ็ขยะ ชุมชนมสีว่นรว่มใน

การคดัแยกขยะใน

ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

๕ โครงการขดุลอกทอ่ระบายน้ํา

และรางระบายน้ํา 

(ชุมชนโนนแดง ม.๑) 

เพื่อร่วมรณรงคแ์ละรกัษา

ความสะอาดในชุมชน 

ขดุลอกท่อระบายน้ําและ

รางระบายน้ําภายในเขต

เทศบาลฯ 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ท่อระบาย

น้ําสะอาด 

ชุมชนมคีวามสะอาด กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการเรยีกคนืวสัดุ

อลูมเินียมเพื่อจดัทําขาเทยีม

พระราชทาน 

ร่วมกนับรจิาคอลูมเินียมเพือ่

จดัทําขาเทยีมพระราชทาน 

รวบรวมและรบับรจิาค

อลูมเินียมในชุมชน 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

รวบรวม

อลูมเินียม 

ประชาชนมสี่วนร่วม

ลดปรมิาณขยะและ

นํากลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

๗ โครงการขยะแลกขนม 

(วนัเดก็) 

ร่วมกนัคดัแยกขยะและเกบ็

ขยะในงานวนัเดก็ 

รณรงคค์ดัแยกขยะและ

เกบ็ขยะในงานวนัเดก็ 

 

 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

เดก็ร่วมคดั

แยกขยะ 

เดก็ๆมสี่วนร่วมใน

การคดัแยกขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการอบรมใหค้วามรู้

เกีย่วกบัการจดัการขยะมลู

ฝอยในครวัเรอืนและชุมชน 

-เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้

ถงึปัญหาผลกระทบของขยะมลู

ฝอย -เพื่อสรา้งจติสาํนึกและการมี

ส่วนรว่มในการจดัการขยะมลูฝอย 

จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมี

ความรูเ้พิม่

มากขึน้ 

ผูเ้ขา้อบรมมจิติสาํนึกใน

การจดัการขยะมลูฝอย

อย่างถูกวธิไีม่ทําลาย

สิง่แวดลอ้ม 

กอง

สาธารณสุขฯ 

๙ โครงการตลาดนัดรไีซเคลิ เพื่อรณรงคล์ดปรมิาณขยะรไีซเคลิ จดักจิกรรมซื้อ-ขาย ขยะรี

ไซเคลิในเขตเทศบาลเดอืนละ 

๑ ครัง้ 

 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

การคดัแยก

ขยะ 

ปรมิาณขยะมลูฝอย

ลดลง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการบรหิารจดัการขยะ

อนัตรายในชุมชน 

เพื่อใหม้สีถานทีจ่ดัเกบ็รวบรวม

ขยะอนัตรายและจดัส่งขยะ

อนัตรายไปกําจดัอย่างถูกวธิ ี

รวบรวมและกาํจดัขยะ

อนัตรายอยา่งถูกวธิ ี

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ขยะอนัตราย

จดัเกบ็-

กําจดัอย่าง

ถูกวธิ ี

การจดัการขยะอนัตราย

เป็นไปตามหลกั

สุขาภบิาล 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

๑๑ โครงการเทศบาลคารบ์อนต่ํา เพื่อลดกระบวนการปลดปล่อย

คารบ์อนและรว่มพฒันาสูเ่ทศบาล

คารบ์อนต่ํา 

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง ๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ลดการ

ปล่อยก๊าซ

คารบ์อน 

เจา้หน้าทีแ่ละประชาชนมสี่วน

ร่วมในการลดการปลดปล่อย

คารบ์อนและดูแลรกัษา

สิง่แวดลอ้มภายในเขต

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท ์                     

(Carbon Footprint) 

เพื่อใหส้่งเสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ

เทศบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส่งเสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

สิง่แวดลอ้มใน

เขตเทศบาลฯ

ดขีึน้ 

พนักงานเจา้หน้าทีแ่ละ

ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

ดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ภายในเขตเทศบาลตําบล

โนนแดง 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการทอดผา้ป่าขยะรี

ไซเคลิ 

เพื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอยใน

ชุมชนโดยรว่มกนัทอดผา้ป่า 

นักเรยีนและประชาชน

ภายในเขตเทศบาล 

หน่วยงานราชการ 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ปรมิาณขยะ

ลดลง 

ปรมิาณขยะภายในเขต

เทศบาลลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๔ โครงการปันรกัใหต้น้ไม ้ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนร่วม

รณรงคด์ูแลตน้ไม ้ใสปุ่๋ ย พรวนดนิ 

และดูแลรกัษา 

สวนสาธารณะและ

สถานทีส่าํคญัต่างๆ

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชนรกั

สิง่แวดลอ้ม 

ประชาชนมสีว่นร่วมใน

การดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้มภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๕ โครงการลดการใช้

ถุงพลาสตกิและโฟมในชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิ

และโฟม 

รณรงคล์ดการใช้

ถุงพลาสตกิ  ใหใ้ชถุ้งผา้

หรอืตะกรา้แทนและใช้วสัดุ

จากธรรมชาติแทนกล่อง

โฟม 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ใชถุ้งผา้หรอื

ตะกรา้หรอื

กล่องจากวสัดุ

ธรรมชาติ

แทน 

มกีารลดการใช้

ถุงพลาสตกิและกล่อง

โฟม 

กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการฝึกอบรมจติสาํนึก

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

ฝึกอบรมผูนํ้าชุมชน เยาวชน

ใหม้คีวามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม   

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

อบรมดา้น

จติสาํนึก

เยาวชน 

ประชาชนมจีติสาํนึกดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

กองสาธารณสุข

ฯ 

 

๑๗ โครงการเยาวชนรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

เพื่อใหนั้กเรยีนในโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลไดม้ี

ความรูใ้นเรื่องการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

นักเรยีนในสงักดัเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

นักเรยีนมสี่วน

ร่วมรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

นักเรยีนมสี่วนร่วมใน

การดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้มภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

๑๘ โครงการรณรงคว์นั

สิง่แวดลอ้ม 

เพื่อรณรงคก์ารสรา้ง

จติสาํนึกและส่งเสรมิการมี

ส่วนรว่มในการรกัษา

สภาพแวดลอ้ม 

-รณรงคป์ระชาสมัพนัธว์นั

สิง่แวดลอ้มไทย (๕ ม.ิย.) 

-รณรงคป์ระชาสมัพนัธว์นั

สิง่แวดลอ้มโลก (๔ ธ.ค.) 

 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชนมี

จติสาํนึกรกัษา

สภาพแวด 

ลอ้ม 

ประชาชนมจีติสาํนึกและ

มสีว่นร่วมในการรกัษา

สภาพแวดลอ้มของ

อําเภอโนนแดง 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๙ โครงการ “จงัหวดัสะอาด” เพื่อรณรงคใ์หทุ้ก

ครวัเรอืนมกีารลด คดั

แยก และนําขยะไปใช้

ประโยชน์ 

ปรมิาณขยะลดลงรอ้ยละ ๕ ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ปรมิาณขยะ

ลดลง 

ครวัเรอืนมกีารลด คดั

แยกและใชป้ระโยชน์

จากขยะเพิม่มากขึน้ 

กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการบรหิารจดัการขยะ

มลูฝอยภายในสาํนักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อรณรงคใ์หบุ้คลากรมสี่วน

ร่วมในการลด คดัแยก และนํา

ขยะไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

 

บุคลากรร่วมกนัลด คดั

แยก และนําขยะไปใช้

ประโยชน์ 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
การคดั

แยกขยะ 

ปรมิาณขยะมลูฝอย

ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

 รวม   ๒๐  โครงการ   ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปรบัปรุงสถานที่

ทิง้ขยะของเทศบาลตําบล

โนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์และ

ป้องกนัการกระจายของขยะ

บรเิวณสถานทีท่ิง้ขยะของ

เทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์และ

ป้องกนัการกระจายของ

ขยะโดยรอบทีบ่่อทิง้ขยะ

เทศบาลตําบลโนนแดง  

หมู่ที ่๘  ตําบลดอนยาว

ใหญ่ (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

ปรบัปรุง

ภูมทิศัน์

บรเิวณ

สถานทีท่ิง้

ขยะ 

ทีท่ิง้ขยะมภีูมทิศัน์

สวยงามไม่สรา้ง

ความเดอืดรอ้น

ใหก้บัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

 รวม   ๑  โครงการ   ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐    

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 117 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๘  ยุทธศาสตรก์ารกฬีาและนนัทนาการ 

  ๘.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการส่งเสรมิให้

นักเรยีนและคณะครเูขา้

ร่วมการแขง่ขนักฬีา

นักเรยีนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบั

ภาคและระดบัประเทศ 

 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็นักเรยีน

และคณะครเูขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีานักเรยีนในสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

นักเรยีนและคณะครขูอง 

รร.เทศบาลฯ ไดเ้ขา้ร่วมการ

แขง่ขนักฬีานักเรยีนในสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

นักเรยีน

และครู

เขา้ร่วม

แขง่ขนั

กฬีาฯ 

นักเรยีนไดร้บัการพฒันา

ทกัษะดา้นกฬีา และเขา้

ร่วมการแขง่ขนักฬีา

นักเรยีนในสงักดัองคก์ร

ปกครองทอ้งถิน่ระดบั

ภาคและระดบัประเทศ 

รร.เทศบาลฯ 

 

 

๒ โครงการจดัการแขง่ขนั

กฬีานักเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาลตําบลโนน

แดง 

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้

ออกกําลงักายและไดม้ี

ปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบั

สถานศกึษาอืน่ 

 

นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลตําบล โนนแดงทัง้ ๒ 

โรงเรยีน 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

นักเรยีน นักเรยีนไดอ้อกกําลงั

กายและมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ี

กบัสถานศกึษาอืน่ 

กองการศกึษา 

 รวม   ๒   โครงการ - -- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๘  ยุทธศาสตรก์ารกฬีาและนนัทนาการ 

  ๘.๒  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการแขง่ขนักฬีาตา้น

ยาเสพตดิเทศบาลตําบล

โนนแดง 

เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้กีารออก

กําลงักายเพื่อความสมบรูณ์และ

แขง็แรงของร่างกายใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ 

 

เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

แขง่ขนักฬีา

ตา้นยาเสพ

ตดิ 

ประชาชนมสีุขภาพ 

สมบูรณ์ แขง็แรง มน้ํีาใจ

เป็นนักกฬีา รูแ้พ ้รูช้นะรู้

อภยัมมีติรไมตรทีีด่ต่ีอกนั 

กองการศกึษา 

๒ โครงการจดัการแขง่ขนั

กฬีาชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้กีารออก

กําลงักายใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

และห่างไกลจากยาเสพตดิ 

ชุมชนทัง้ ๘ ชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลโนน

แดง 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

แขง่ขนักฬีา

ชุมชน 

ประชาชนไดอ้อกกําลงักาย

ใชเ้วลาวา่งเกดิประโยชน์

ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

กองการศกึษา 

๓ โครงการอบรมเทคนิคการ

ตดัสนิกฬีาพืน้ฐาน 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้เีทคนิคทางดา้น

กฬีาเพิม่สงูขึน้ 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามสนใจ

ในดา้นการกฬีา 

- ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

อบรม

เทคนิค

ตดัสนิกฬีา 

ประชาชนมทีกัษะทางดา้น

กฬีาเพิม่สงูขึน้ 

กองการศกึษา 

๔ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์

กฬีาสาํหรบัศูนยเ์ยาวชน 

เพื่อใหเ้ดก็ ประชาชน เยาวชนในเขต

เทศบาลฯ มอุีปกรณ์ในการเล่นกฬีา

และออกกาํลงักาย 

เดก็ ประชาชน 

เยาวชนในเขต

เทศบาลฯ  

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

สนับสนุน

อุปกรณ์กฬีา

ศูนยเ์ยาวชน 

เดก็ ประชาชน เยาวชนใน

เขตเทศบาลฯ มอุีปกรณ์ใน

การเล่นกฬีาและออกกาํลงั

กาย 

กองการศกึษา 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๘  ยุทธศาสตรก์ารกฬีาและนนัทนาการ 

  ๘.๒  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการแขง่ขนักฬีาเชื่อมความ

สามคัครีะหวา่งชุมชนภายใน

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อเชื่อมความสามคัครีะหว่างชุมชน

ภายในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

แขง่กฬีาเชื่อม

สามคัคชุีมชน 
ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงใชเ้วลา

ว่างใหเ้กดิประโยชน์เกดิ

ความสามคัค ี

กองการศกึษา 

๖ โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา

ระหว่างเทศบาลกบัหน่วยงาน

อื่น 

เพือ่เป็นการเชื่อมความสมัพนัธไมตรี

อนัดงีามระหวา่งเทศบาล ซึง่จะ

นําไปสูก่ารรว่มมอืกนัในการ

ปฏบิตังิานรปูเครอืขา่ย 

คณะผูบ้รหิารสมาชกิ

สภาฯ พนักงานเทศบาล   

พนักงานจา้ง 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

แขง่ขนักฬีา

กบัหน่วยงาน

อื่น 

สามารถสรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมอื ช่วยเหลอื

กนัทัง้ดา้นอุปกรณ์ 

เทคนิค วชิาการในการ

ปฏบิตังิานอย่างเป็น

รูปธรรม 

กองการศกึษา 

๗ โครงการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขนักฬีากบัหน่วยงานอื่น 

เพื่อสง่เสรมิใหน้ักเรยีน รร.ในสงักดั

เทศบาลฯ  และเยาวชนประชาชนได้

แสดงออกถงึความสามารถดา้นกฬีา 

ใชเ้วลาวา่งเกดิประโยชน์ 

เดก็นักเรยีน รร. ใน

สงักดัเทศบาลฯ   และ

เยาวชนประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดง 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ส่งนักกฬีา

แขง่ขนักบั

หน่วยงานอื่น 

เดก็ เยาวชน ประชาชน 

มทีกัษะดา้นกฬีาสงูขึน้ 

กองการศกึษา 

 รวม   ๗    โครงการ - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๘  ยุทธศาสตรก์ารกฬีาและนนัทนาการ 

  ๘.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการรวมพลคนรกัษ์

สุขภาพ 

เพื่อส่งเสรมิการออกกําลงักาย

ของประชาชน 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
ส่งเสรมิออก

กําลงักาย 

ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรง 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการเดนิ-วิง่เพื่อ

สุขภาพ 

เพื่อส่งเสรมิการออกกําลงักาย

โดยการเดนิและวิง่ใหก้บั

ประชาชนทุกเพศทุกวยั 

 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาล 

- - ๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชน

สุขภาพดขีึน้ 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมสีุขภาพ 

สมบูรณ์ แขง็แรง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

๓ โครงการปัน่จกัรยานเพื่อ

สุขภาพ  ลดพลงังาน       

ลดโลกรอ้น 

เพื่อใหป้ระชาชนเหน็

ความสาํคญัของการมสีุขภาพที่

ดแีละใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ 

 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาล 

- - ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ประชาชน

สุขภาพดขีึน้ 

ประชาชนมสีุขภาพทีด่ี

และมกีารใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 รวม   ๓  โครงการ   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๙  ยุทธศาสตรส์่งเสรมิศาสนาและวฒันธรรม 

  ๙.๑  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑ โครงการอิม่บุญพ่อแม่จูง

ลูกเขา้วดั 

 

 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็เยาวชน และพ่อแม่ 

ผูส้งูอายุเกดิความผกูพนักนัและช่วยสบื

ทอดพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างทีด่ ี

เดก็ และเยาวชน พรอ้มพ่อแม่ 

ผูส้งูอายุ, ผูส้นใจ  ในเขตพืน้ที่

เทศบาลฯ จํานวน  ๖๐ คน  (สรา้ง

ภูมคิุม้กนัสงัคม) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ผูส้งูอายุพา

ลูกหลาน

เขา้วดั 

เดก็และเยาวชนเกดิความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เกดิ

ความรกั ผกูพนัต่อญาติผูใ้หญ่

เป็นแบบอย่างทีด่ ี

งานพฒันาฯ 

สาํนักปลดัฯ 

๒ โครงการก่อสรา้งแหล่ง

เรยีนรูล้านธรรม 

เพื่อใหม้ลีานธรรมสาํหรบัใหน้ักเรยีนได้ทํา

กจิกรรมการเรยีนรู้ 

มลีานธรรมจํานวน  ๑  แห่ง - ๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

- - ก่อสรา้ง

ลานธรรม 

โรงเรยีนมลีานธรรมสาํหรบัจดั

กจิกรรมการเรยีนรูจ้ํานวน ๑ 

แห่ง 

รร.เทศบาลฯ 

 

๓ โครงการส่งเสรมิ

มารยาทไทย  “ยิม้ง่าย  

ไหวส้วย  แต่งกายงาม

ตามกาล” 

-เพื่อเป็นการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

มารยาทไทย/ศาสนพธิ ี

-เพื่อรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์“ยิม้ง่าย    

ไหวส้วย  แต่งกายงามตามกาล” 

 

เดก็  เยาวชน  ประชาชน/ผูนํ้า

ชุมชน  จํานวน  ๑๐๐ คน  ในเขต

พืน้เทศบาลตําบลโนนแดง 

(สรา้งภูมคิุม้กนัสงัคม) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

ผูเ้ขา้ร่วม

๙๐%ไดร้บั

การพฒันา

วฒันธรรม 

วฒันธรรมสงัคมไทยไดร้บัการ

สบืทอดวถิีชวีติประเพณีอนัดี

งาม 

กองการศกึษา 

๔ โครงการเยาวชนคนเก่ง

คนด ี

 

 

เพื่อคดัเลอืกเดก็เยาวชนทีม่จีติอาสาทํา

กจิกรรมดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 

และดํารงชพีดว้ยความวริยิะอุตสาหะ เป็น

แบบอย่างทีด่ไีด ้  

-เพื่อประกาศยกย่องใหร้างวลัเยาวชน

ตน้แบบ 

คดัเลอืกเดก็เยาวชนระดบัตําบลใน

เขตเทศบาลฯจํานวน  ๑  คน  

(สรา้งภูมคิุม้กนัสงัคม) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

เยาวชนคน

เก่ง คนด ี 

๑ คน 

มเียาวชนทีม่จีติอาสาทํา

กจิกรรมดา้นศาสนา ศลิปะและ

วฒันธรรม และดํารงชพีดว้ย

ความวริยิะอุตสาหะ เป็น

แบบอย่างทีด่ใีหก้บัเยาวชนคน

อื่นได ้

กองการศกึษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๙  ยุทธศาสตรส์่งเสรมิศาสนาและวฒันธรรม 

  ๙.๑  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการจดังานประเพณี

ฉลองชยัชนะทา้วสุรนารี

และของดอํีาเภอโนน

แดง   

(อุดหนุนอําเภอโนนแดง) 

 

 

เพื่อสบืสานอนุรกัษป์ระเพณีอนั

ดงีามใหค้งอยู ่

-เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิวฒันธรรมการ

จดักจิกรรมงานประเพณีฉลองชยั

ชนะทา้วสุรนาร ีและของดอํีาเภอ

โนนแดง 

-อุดหนุนอําเภอโนนแดง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน

ร่วมสบืสาน

กจิกรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดร้่วมกนัสบืสานอนุรกัษ์

ประเพณวีฒันธรรมอนัดี

งามใหด้ํารงอยู่สบืต่อไป 

กองการศกึษา 

 

 

 รวม    ๕    โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ค. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ......๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ.......  

ง. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  .....ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการเกษตร  และยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดําร.ิ.......... 

๑๐.  ยุทธศาสตร.์.......การพฒันาดา้นเกษตรกรรม........... 

  ๑๐.๑  แผนงาน.....สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน........ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
ผลิตขาวพันธุดีและมี
คุณภาพ 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพขาว
พันธุดีใหมีคุณภาพแบบยั่งยืน 

พื้นที่ทำการเกษตรในเขต
เทศบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีพันธุ
ขาวคุณภาพ
สำหรับเพิ่ม
ผลผลิต 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น มี
พันธุขาวที่มี
คุณภาพ 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชหลังนา 

เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชระยะส้ันเพื่อเพิ่มรายได
หลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

เกษตรกรผูสนใจ  
จำนวน ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรไดมี
รายไดเสริมจาก
การปลูกพืชระยะ
ส้ัน 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสงเสริม
พัฒนาการเล้ียงโค
กระบือ 

สงเสริมใหประชาชนมึความรูมี
การรวมกลุมอาชีพพัฒนาการ
เล้ียงโคกระบือเพื่อสรางรายได
แกประชาชนในชุมชน 

ประชาชนผูที่มีความสนใจ
ในเขตเทศบาลทั้ง ๘ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ความรูมีอาชีพมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูมีการพัฒนา
อาชีพการเล้ียงโค
กระบือและมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

 รวม    ๓    โครงการ   ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐    
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                   แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๔  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมติ ิ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๑๑  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  ๑๑.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งสัญญาณ เครื่องหมาย
จราจรและกระจกนนู อุปกรณชะลอ
ความเรว็เพ่ือลดอุบัตเิหตุภายในเขต
ชุมชนเทศบาลฯ 
 

เพ่ือเปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในเขต
เทศบาลฯ 

ติดตั้งสัญญาณเครื่องหมายจราจร
และกระจกนูน อุปกรณชะลอ
ความเรว็ในจดุเส่ียงภายในเขต
เทศบาลทกุชมุชน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ติดตั้ง
สัญญาณ
จราจรตางๆ 

ลดการสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุในพ้ืนที ่

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๒ โครงการติดตั้งหัวดับเพลิงในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง                    

เพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย
และลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 

ติดตั้งหัวดับเพลิง  Ø ๔ นิ้ว  ใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
จำนวน  ๕  จุด  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ติดตั้งหัว
ดับเพลิง 5 
จุด 

ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
จากอัคคีภัย 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๓ โครงการปองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

เพ่ือประชาสัมพันธรณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล 

ประชาชนที่เดินทางเสนทางสาย
หลักและสายรองในเขตเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาล
ได ๘๐% 

ชวยลดความสูญเสียที่เกิด
จากอุบัติเหตุชวงเทศกาล 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๔ โครงการอบรมใหความรูการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในเบ้ืองตนแก
ประชาชนและสถานประกอบการ 

เพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย
และลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 

ประชาชนทั่วไปและสถาน
ประกอบการโรงงาน รานคา ใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อบรมระงับ
อัคคีภัย 

ประชาชนและสถาน
ประกอบการสามารถ
ปองกันและระงับเหตุใน
เบ้ืองตนเพ่ือปองกนัการ
ติดตอลุกลาม 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 
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                      แบบ ผ. ๐๒ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๔  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมติ ิ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๑๑  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  ๑๑.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕ โครงการฝกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครทองถิน่ปองกนัอัคคีภัย
และไฟปา 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการ
ปองกันการเกิดอัคคีภัยและการ
ลุกลามของไฟปา 

จัดอบรมใหความรูแกประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ประชา 
ชนมี
ความรูมาก
ขึ้น 

ปองกันการเกิดอัคคีภัยและลด
การสูญเสีย  ประชาชนมีสวน
รวมในการสอดสองดแูลและ
แจงเหตุ ระงับเหตเุบ้ืองตนได 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๖ โครงการแนวกั้นไฟเพ่ือปองกันการ
ติดตอลุกลาม 

เพ่ือปองกันการติดตอลุกลามจาก
ไฟปา 

ทำแนวกัน้ไฟบริเวณจุดเส่ียงในเขต
เทศบาลตำบลโนนแดง 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

แนวกั้นไฟ ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
อัคคีภัย 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๗ โครงการฝกอบรมและซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัยผูนำชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ประชาชน 
พนักงานและลูกจาง 

เพ่ือเปนการซักซอมวิธกีาร
ขั้นตอนการประสานงานดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในพ้ืนที ่

จัดอบรมและซอมแผนรวมกับผูนำ
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
พนักงานและลูกจาง 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อบรมซอม
แผน
ปองกันฯ 

ผูนำชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน พนักงานและลูกจางมี
ความรูเกีย่วกับการปองกนัและ
ระงับอัคคีภัย 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๘ โครงการจัดอบรมการใชวทิยุส่ือสาร เพ่ือเปนการใหความรูเกี่ยวกับ
การใชวทิยุส่ือสารทีถู่กตอง 

พนักงาน ลูกจาง สมาชิก อปพร. 
จำนวน ๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

อบรมใช
วทิย ุ

ผูที่ผานการอบรมสามารถใช
วิทยส่ืุอสารไดอยางถกูตอง 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 
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                                                                      แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๔  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมติ ิ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๑๑  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  ๑๑.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๙ โครงการเดก็สูไ้ฟในสถานศกึษา เพื่อเป็นการใหค้วามรูแ้ก่เดก็

นักเรยีนในการป้องกนัและระงบั

อคัคภียัเบือ้งตน้ 

 

กลุ่มนักเรยีนในเขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

นักเรยีน

ระงบั

อคัคภียัได ้

นักเรยีนมคีวามรูเ้บือ้งตน้

ในการป้องกนัและระงบั

อคัคภียั 

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดัฯ 

๑๐ โครงการพฒันาศกัยภาพของสมาชกิ 

อปพร. เทศบาลตําบลโนนแดง 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้

เกีย่วกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรอืนและศกึษาดูงานของ      

อปพร. ตน้แบบ 

สมาชกิ อปพร.เทศบาลตําบล

โนนแดง ทุกรุ่น 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

อบรม

ทบทวนดู

งาน อปพร. 

สมาชกิอปพร.มคีวามรู้

ความสามารถและนํามาใช้

เพื่อเกดิประโยชน์ต่อสงัคม 

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดัฯ 

๑๑ โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานอื่น 

เพื่อเป็นการซกัซอ้มวธิกีาร

ปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

จดัฝึกซอ้มแผนรว่มกบั

หน่วยงานอื่น  

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

ซอ้มป้องกนั

ภยักบัหน่วย

อื่น 

การประสานงานระหวา่ง

หน่วยงานไดเ้ป็นระบบ

กรณเีหตุรุนแรง 

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดัฯ 

๑๒ โครงการจดักจิกรรมวนั อปพร. 

แห่งชาต ิ๒๒  มนีาคม 

เพื่อเป็นการรวมตวัทํากจิกรรม

และบาํเพญ็ประโยชน์รว่มกนั 

สมาชกิ อปพร.เทศบาลตําบล

โนนแดง 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

 (เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

กจิกรรมวนั     

อปพร. 

เกดิการสามคัคแีละ

รวมกลุ่มแลกเปลีย่น

แนวคดิ 

งานป้องกนัฯ 

สาํนักปลดัฯ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 127 

 

 

 

 

                                                            แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๔  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมติ ิ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๑๑  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  ๑๑.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๓ โครงการกอสรางศูนยวทิยุส่ือสาร      
“ ศูนยไมแดง” และศูนย อปพร. 
เทศบาลตำบลโนนแดง 

เพ่ือเปนศูนยในการติดตอส่ือสาร
ประสานงาน ปฏิบัติงาน ส่ังการของ
เทศบาลตำบลโนนแดง 

กอสรางศูนยวทิยุส่ือสารและศูนย 
อปพร. ภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลโนนแดง                           
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

สรางศูนย
วทิยแุละ
ศูนย        
อปพร. 

เทศบาลตำบลโนน
แดงมีศูนยในการ
ติดตอส่ือสาร 
ปฏิบัติงาน ส่ังการ
ของ อปพร. งาน
ปองกัน ฯ 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๑๔ โครงการอปพร.สายตรวจรกัษาความ
สงบเรียบรอยและปองกันเหตุภายใน
ชุมชน 

เพ่ือตรวจตราความสงบเรยีบรอย
และปองกันเหตุราย ในทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล ฯ 

จัดสมาชกิ อปพร.เปนชุดออกตรวจ
ระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. 
ทุกวนั 
 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

มีสาย
ตรวจ  
อปพร. 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๑๕ โครงการฝกอบรบจดัตั้ง/ทบทวน 
สมาชิกอปพร. 

เพ่ือเพ่ิมจำนวนสมาชกิ อปพร.และ
ทบทวนความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนน
แดงทั้ง ๘ หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

มีสมาชิก 
อปพร.ที่มี
ความรู
ความ 
สามารถ 

เปนกำลังสำคัญใน
การชวยเหลือดาน
บรรเทาสาธารณภัย 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๑๖ โครงการฝกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมและ
ทบทวนความรูดานจิตอาสา 

สมาชิก จิตอาสาภัยพิบัตเิทศบาล
ตำบลโนนแดง  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

เสริมสราง
ความรู
ดานภัย
พิบัติ 

มีสมาชกิจิตอาสา 
ที่ความรู
ความสามารถมีความ
เสียสละ 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 รวม    ๑๖    โครงการ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑  การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๑๒  ยุทธศาสตรพ์ฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

  ๑๒.๑  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ เพื่อสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนได้

แสดงออกทีส่รา้งสรรคร์ูส้กึผ่อน

คลายและมคีวามสุขในการร่วม

กจิกรรม 

 

 

 

เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

งานวนัเดก็ 

แห่งชาต ิ

เดก็และเยาวชนกลา้

แสดงออกมากยิง่ขึน้และ

ตระหนักถงึความสาํคญั

และบทบาทหน้าทีเ่ป็น

เยาวชนทีด่ขีองชาต ิ

กองการศกึษา 

 รวม    ๑    โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑  การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๑๒  ยุทธศาสตรพ์ฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

  ๑๒.๒  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณลีอย

กระทง 

เพื่อสง่เสรมิขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัดงีามใหอ้ยู่คูส่งัคมไทย 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ

หมู่บา้นใกลเ้คยีง 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

จดังาน

ลอย

กระทง 

เดก็ เยาวชนและประชาชน

ไดร้่วมกจิกรรมเพื่ออนุรกัษ์

สบืสานประเพณีลอย

กระทง 

กองการศกึษา 

๒ โครงการจดังานทําบญุตกั

บาตรในวนัขึน้ปีใหม ่

เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนได้

ทําบุญตกับาตรและสบืสาน

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยใหค้งอยู่

สบืไป 

ส่วนราชการ คณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงาน พ่อคา้และ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

จดังานวนั

ขึน้ปีใหม ่

ประชาชนไดร้ว่มกนัทําบุญ

ตกับาตรและยกระดบั

มาตรฐานจติใจมากยิง่ขึน้ 

กองการศกึษา 

๓ โครงการจดังานประเพณี

สงกรานต์ 

เพื่อสง่เสรมิฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ไวซ้ึง่

ขนบธรรมเนยีมประเพณีสงกรานต์สบื

ต่อไป 

นักเรยีน เยาวชน ประชาชน

และผูส้งูอายุในเขตเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

จดังาน

สงกรานต์ 

ประเพณสีงกรานต์ไดร้บั

การอนุรกัษ์ใหค้งอยูก่บั

สงัคมไทยสบืต่อไป 

กองการศกึษา 

๔ โครงการจดังานประเพณ ี

แห่เทยีนพรรษา 

เพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีอนัดี

งามของชาตใิหค้งอยู่ตลอดไปและเป็น

การสรา้งความสามคัคขีองหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน 

นักเรยีน เยาวชน ประชาชน

และผูส้งูอายุในเขตเทศบาล

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

 เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

จดังานแห่

เทยีน

พรรษา 

ประชาชนมสีว่นร่วมในการ

อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี

อนัดงีาม เกดิความสามคัคี

ระหว่างหน่วยงานทัง้

ภาครฐัและเอกชน 

กองการศกึษา 

 รวม   ๔    โครงการ - - ๔๐๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ - - - 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขยายทอระบายน้ำ
จากส่ีแยกบานนางญาณ ี– 
ถึงถนนเจนจบทิศ  หมูที่ ๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

ขยายทอระบายน้ำจากส่ีแยกบาน
นางญาณี – ถึงถนนเจนจบทิศ  
หมูที่๑ ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 
๐.๔๐ เมตร  ยาว ๔๔๐ เมตร  
พรอมบอพักน้ำเสีย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

๑,๒๓๒,๐๐๐ - - - - ทอระบายน้ำ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๒ โครงการวางทอระบายน้ำ
จากบานนางเชา  ถึงบาน
นางจรณู  พันสาง  หมูที่๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

โครงการวางทอระบายน้ำจาก
บานนางเชา  ถึงบานนางจรูณ  
พันสาง  หมูที่๑  ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๒๐ เมตร  พรอมบอพักน้ำ
เสีย  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)    
 

๖๑๖,๐๐๐   - - - - ทอระบายน้ำ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๓ โครงการวางทอระบายน้ำ
จากบานนางสุเนตร  ถึงสระ
ใหม  หมูที่๑     

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

วางทอระบายน้ำจากบานนางสุ
เนตร  ถึงสระใหม  หมูที่๑   
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ 
เมตร   ยาว ๓๕๐ เมตร  พรอม
บอพักน้ำเสีย   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   
 

๑,๒๒๕,๐๐๐ - - - - ทอระบายน้ำ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๑ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ ทำประตูปดเปดทอระบาย
น้ำขางโรงสีซอย๙ (เรงดวน)  
หมูที่ ๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

ทำประตูปดเปดทอระบายน้ำขาง
โรงสีซอย๙ (เรงดวน)   
หมูที่๑  ขนาดทอเสนผา 
ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร         
ยาว ๗๖ เมตร  พรอมบอพักน้ำ
เสีย  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

๒๖๖,๐๐๐   - - - - ทอระบายน้ำ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายส่ีแยก
บานนายอนสุรณ – บอแดง  
หมูที่ ๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายส่ีแยกบานนาย
อนุสรณ – บอแดง  หมูที่ ๑  
ขนาดกวาง ๕ เมตร  ยาว ๔๔๐ 
เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๗๗๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายบาน
นายสุวัฒน – บานครอูัมรา  
หมูที่ ๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอน 
กรีตสายบานนายสุวัฒน – บาน
ครูอัมรา  หมูที่๑  ขนาดกวาง  ๕ 
เมตร  ยาว  ๓๐๕ เมตร  หนา 
๐.๐๕ เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)  

- ๕๔๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๒ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอย๗  
ตลอดสาย   หมูที่ ๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอนก
รีตซอย๗  ตลอดสาย  หมูที่๑   
ขนาดกวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๔๖๓ 
เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)   
  

- ๘๒๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตซอยหลัง 
ธกส.- บานนายเจรญิ สุปะเต 
หมูที่ ๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอนก
รีตซอยหลัง ธกส. - บานนาย
เจรญิ สุปะเต หมูที่๑   ชวงที่๑ 
จากซอยหลัง ธกส. ถึงบานนาง
สุภาพ  เจริญลาภถาวร   ขนาด
กวาง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๕ ม. 
หนา ๐.๐๕ เมตร    ชวงที่๒ จาก
บานนางสุภาพ  เจริญลาภถาวร  
ถึงบานนายเจริญ สุปะเต  ขนาด
กวาง  ๕ เมตร  ยาว ๔๘๕ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตซอยบาน
นางพวง – ซอย ๗  หมูที ่๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอน 
กรีตซอยบานนางพวง - ซอย๗   
หมูที่๑  ขนาดกวาง ๔ เมตร  ยาว 
๑๖๘ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๑๐ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตซอยบาน
นางอารมณ – บานนางทอง
มาก หมูที่ ๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอน 
กรีตซอยบานนางอารมณ – บาน
นางทองมาก หมูที่ ๑          
ขนาดกวาง  ๔ ม.  ยาว ๑๓๓ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม.  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   
 

- ๒๑๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายตุน พันสาง  
หมูที่ ๑    
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. สายบานนาย
ตุน พันสาง  หมูที่ ๑  ขนาดกวาง 
๕ เมตร   ยาว  ๑๔๕ เมตร  หนา 
๐.๑๕  เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)    
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๔ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากตลาดใหญ – ตลาด
นอย   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกจากตลาด
ใหญ – ตลาดนอย  ขนาดกวาง  
๔ เมตร  ยาว  ๔๐๐ เมตร     
หนา ๐.๑๐ เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

-- - - ๕๖๐,๐๐๐ - ถนน ๑สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายตลาดนอย – หนอง
จินดา   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกสายตลาด
นอย – หนองจนิดา  ขนาดกวาง  
๔ เมตร  ยาว  ๕๕๐ เมตร      
หนา ๐.๑๐ เมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

- - - ๗๗๐,๐๐๐ - ถนน ๑สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากฝายตลาดนอย ถึง
นานายวิเชียร พบดาน    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกจากฝาย
ตลาดนอย ถึงนานายวิเชยีร พบ
ดาน   ขนาดกวาง ๔ เมตร  ยาว  
๓๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   
 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ ถนน ๑สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
โนนแดง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๕ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำบานยายบุญสง  บงนอก  
ถึงส่ีแยกบานบุตาคง     

เพ่ือระบายน้ำภายในชุมชน
ไมใหเกิดการทวมขงั 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
บานยายบุญสง  บงนอก         
ถึงส่ีแยกบานบุตาคง  ขนาดกวาง 
๐.๕๐ เมตร   ยาว ๔๔๐ เมตร  
ลึก ๐.๕๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)  

๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

๑๖ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ ซอยรานศาลาทองการ
พิมพ  หมู๓     

เพ่ือระบายน้ำภายในชุมชน
ไมใหเกิดการทวมขงั 

กอสรางรางระบายน้ำซอยราน
ศาลาทองการพิมพ  หมู ๓    
ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร        
ยาว  ๙๕ เมตร  ลึก ๐.๓๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

๓๐๐,๐๐๐ - - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอย๔   
ถึงหนาโรงงานเฮียตี๋  หมู๓    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอน 
กรีต ซอย๔  ถึงหนาโรงงานเฮียตี๋  
หมู ๓   ขนาดกวาง  ๕ เมตร  
ยาว  ๕๐๐ เมตร   หนา ๐.๐๕ 
เมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)  

๙๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๖ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ขางหมวดการทางโนนแดง  
ถึงถนนเสนหลังโรงเรยีน
ชุมชนโนนแดง   หมู ๓           

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. ขางหมวดการ
ทางโนนแดง  ถึงถนนเสนหลัง
โรงเรียนชุมชนโนนแดง   หมู๓   
ขนาดกวาง ๔ เมตร  ยาว ๑๙๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)  

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากบานนายทองมวน     
สีขุยออด  ถึงสระหนองมวง  
หมู ๓    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. จากบานนาย
ทองมวน สีขุยออด  ถงึสระหนอง
มวง  หมู๓   ขนาดกวาง ๔ เมตร      
ยาว  ๘๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕ 
เมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)  

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากหนองชองแมว  ถงึหลัง
โรงงานเฮียตี ๋  ม.๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

โครงการกอสรางถนน คสล. จาก
หนองชองแมว ถึงหลังโรงงาน
เฮียตี๋   ม.๓  ขนาดกวาง  ๕ ม.  
ยาว  ๒๙ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง   

แผนชมุชน
เต็งสูง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๗ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บานนางทอง  พรเกาะ  ถึง
บานนางเย็น  เกษะ  ม.๑ 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนางทอง  
พรเกาะ  ถึงบานนางเยน็  เกษะ  
ม.๑  ระยะทาง ๓๓๐ เมตร 
 

๑๖๕,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองชาง 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บานนายชิต  ถึงบานนางเตา  
แกวระหัน   ม.๑ 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนายชิต  
ถึงบานนางเตา  แกวระหัน   ม.๑ 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 
 

- ๘๐,๐๐๐- - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองชาง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บานนายแสง  ถึงบานนาย
เจรญิ สุปะเต   ม.๑   
 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนายแสง  
ถึงบานนายเจริญ สุปะเต   ม.๑    
ระยะทางยาว ๕๒๐ เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองชาง 

๒๔ โครงการติดตั้งเสียงไรสาย  
หมูที่๑   
 
 

เพ่ือใหบริการประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารจาก
หนวยงานราชการไดชัดเจน
ทั่วถึง 

ติดตั้งเสียงไรสายประชาสัมพันธ
ชุมชนโนนแดง  ม.๑   (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - เสียงไรสาย ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารทั่วถงึ 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม
หอกระจายขาวชุมชนโนน
แดง  ม.๑ 

เพ่ือปรับปรุงหอกระจายขาว
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารได
ทั่วถึง 
 

ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ชุมชนโนนแดง  ม.๑   
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจาย
ขาว 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารทั่วถงึ 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองชาง 

๒๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
รอบสระหนองแรง  ม.๓ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ
หนองแรงใหสวยงาม  มีความ
เปนระเบียบรอย   

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนอง
แรง  ม.๓  (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

๕๐๐,๐๐ - - - - สระหนอง
แรง 

สระหนองแรงมี
ภูมิทัศนสวยงาม
ใชเปนสถานที่
ออกกำลังกาย
พักผอนชุมชน 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บานนายวีระ  คอนระไท   
ถึงบานนางสีนวน  สีสมุทร  
ม.๓ 
 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนายวีระ  
คอนระไท   ถึงบานนางสีนวน    
สีสมุทร  ม.๓    
ระยะทาง ๔๑๐ เมตร 
 

๒๐๕,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟาและ
ไฟสองสวางสายบานนาย
ทองมวน สีขุยออด  ถงึสระ
หนองมวง   ม.๓ 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาและไฟสองสวาง
สายบานนายทองมวน สีขุยออด  
ถึงสระหนองมวง   ม.๓   
ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๒๙ โครงการติดตั้งไฟสองสวาง
ถนนสายหลังโรงเรียนชุมชน  
ถึงบานนายเสาร  สมบัติพรม   
ม.๓ 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟสองสวางถนนสายหลัง
โรงเรียนชุมชน  ถึงบานนายเสาร  
สมบัติพรม   ม.๓ 
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บานนายดี ประจิตร  ถึงบาน
นายไสว คอกกลาง  ม.๓   
 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากบานนายดี 
ประจิตร  ถึงบานนายไสว คอก
กลาง   ม.๓ 
ระยะทางยาว  ๕๐๐ ม.   

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๑ โครงการเพ่ิมจุดเสียงตาม
สายหนาบานนายบุญมา  
ปรุงกลาง ม.๓    
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดทั่วถึง 
 

เพ่ิมจุดเสียงตามสายหนาบานนาย
บุญมา  ปรุงกลาง  ม.๓   
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - เสียงตามสาย ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารทั่วถงึ 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๐ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากสระหนองแรง  ถึง
สระหนองมวง หมู๓   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากสระ
หนองแรง  ถึงสระหนองมวง หมู
๓  ขนาดปากรางกวาง  ๐.๕๐ 
เมตร      ยาว ๒๕๐ เมตร  ลึก 
๐.๕๐ เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   

- ๗๕๐,๐๐๐ - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๓ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากบานนางสงบ ประสม
ทรัพย  ลงสระหนองมวง  
หมู๓   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากบาน
นางสงบ ประสมทรัพย  ลงสระ
หนองมวง  หมู๓  ขนาดปากราง
กวาง ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๐๐ 
เมตร  ลึก  ๐.๕๐ เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำพรอมฝาปด ทิศตะวนัตก
ซอย๕ ถึงสุดซอย๕  หมู๓   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด 
ทิศตะวนัตกซอย๕ ถึงสุดซอย๕  
หมู๓  ขนาดปากรางกวาง  ๐.๕๐ 
เมตร  ยาว  ๓๙๐ เมตร  ลึก 
๐.๕๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)    

- - ๑,๑๗๐,๐๐๐ - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๑ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟาสาย
บานนายโชคชยั สวาสดิน์า  
หมู๓   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาสายบานนาย 
โชคชัย สวาสดิน์า  หมู๓   
ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 

- - ๘๐,๐๐๐- - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๖ โครงการติดต้ังไฟฟาสอง
สวางซอยบานนางผิน  
กาญจนพันธ  หมู๓    

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ติดต้ังไฟฟาสองสวางซอยบาน
นางผิน  กาญจนพันธ  หมู๓    

- - ๑๐,๐๐๐- - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๗ โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายสมคิด เกษะ 
(ถนนสายหลังไฟฟา)  หมู๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. สายบานนาย
สมคิด เกษะ (ถนนสายหลังไฟฟา)  
หมู๓  ขนาดกวาง  ๕  เมตร  ยาว 
๒๑๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๓๘ โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากสวนนางกรรณกิา  เอยี
การนา  ถึงสวนนายสงัด 
บุตรศรีภูมิ  หมู๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. จากสวนนาง
กรรณิกา  เอียการนา  ถึงสวน
นายสงัด บุตรศรภูีมิ  หมู๓  
ขนาดกวาง  ๔ เมตร   ยาว  ๘๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๙ โครงการปรับปรุงทางเชือ่ม
ซอย๔ ถนนเจนจบทิศ หมู๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

ปรับปรุงทางเชื่อมซอย๔ ถนนเจน
จบทิศ หมู๓  กวาง ๕  เมตร  
ยาว  ๑๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ 
เมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

- - - ๒๕,๐๐๐ - ทางเชือ่ม
ซอย๔ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๔๐ โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนางผิน กาญจน
พันธ  ถึงสวนนายสุวัฒน 
บุตรสระเกษ  หมู๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล. สายบานนาง
ผิน กาญจนพันธ  ถึงสวนนาย
สุวัฒน บุตรสระเกษ  หมู๓   
กวาง ๔  เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๔๑ โครงการกอสรางบันได คสล.  
สระหนองมวง  ม.๓ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก 

กอสรางบันได คสล.  ขึน้-ลงสระ
หนองมวง ๒ จุด  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด)    

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - บันได คสล. 
๒จุด 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๓ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
ซอยบานนางแตว อาด
มะดัน  ม.๓   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาซอยบาน        
นางแตว อาดมะดนั  ม.๓  
ระยะทางยาว ๘๐ เมตร   
 

- - - ๔๐,๐๐๐ - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๔๓ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำซอย๔ สุดซอย  หมู๓     

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำซอย๔    
สุดซอย หมู๓ ขนาดปากรางกวาง  
๐.๕๐ เมตร   ยาว  ๕๐๐ เมตร     
ลึก ๐.๓๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   
 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

๔๔ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำซอย๖ สุดซอย  หมู๓      

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำซอย๖    
สุดซอย หมู๓  ขนาดปากราง
กวาง  ๐.๓๐ เมตร   ยาว  ๑๔๐ 
เมตร   ลึก ๐.๓๐ เมตร    (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

เตง็สงู 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๔ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟาสาย
บานนายประเสริม กุงกลาง
ดอน  ม.๔   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาสายบานนาย  
ประเสรมิ กุงกลางดอน  ม.๔  
ระยะทางยาว  ๕๐ เมตร 

๓๐,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟาสาย
บานนางเฉียบ  ถึงบานนาง
นิยม   ม.๔    

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาสายบานนางเฉียบ  
ถึงบานนางนิยม   ม.๔   
ระยะทางยาว  ๒๐๐ ม.    

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟา 
สายวัดปา   ม.๔    
 
 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาสายวัดปา   ม.๔   
ระยะทางยาว  ๔๐๐ ม.    

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๔๘ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำบานนางนยิม  ถึงบาน
นางฉะออน  หมู๔     

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำบานนาง
นิยม  ถึงบานนางฉะออน  หมู๔    
ขนาดปากรางกวาง  ๐.๓๐ เมตร     
ยาว ๒๐๐ เมตร    ลึก ๐.๓๐  
เมตร    (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)    

๖๐๐,๐๐๐ - - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๕ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำสายไปสมปอย  
(แผนชุมชน ม.๔)   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
สายไปสมปอย  ม.๔  
ระยะทางยาว ๖๕๐ ม. 

- ๓๒๕,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๕๐ โครงการขยายเขตไฟฟา
สายบานนายขุนวัง  ถึง
บานนางทองกมล  ม.๔  

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาสายบานนาย
ขุนวัง  ถึงบานนางทองกมล  
ม.๔  ระยะทางยาว  ๒๐๓ ม.    

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๕๑ โครงการขยายไหลทาง  
คสล.  หนาโรงเรียนภูวทิยา  
ถึงดานหนาการประปา
เทศบาลตำบลโนนแดง   
หมู๔   

เพ่ือใหนกัเรียน และประชาชน
ทั่วไปไดรับความสะดวก
ปลอดภัย ในการเดนิทาง 

ขยายไหลทาง คสล.  หนา
โรงเรียนภูวทิยา  ถึงดานหนาการ
ประปาเทศบาลตำบลโนนแดง  
หมู๔  ขนาดกวาง ๓ เมตร  ยาว  
๒๘๓ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๕๓๙,๐๐๐ - - - ขยายไหล
ทาง 

นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย  

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๕๒ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำสายบานนายพินจิ       
ถึงบอแดง  หมู๔     

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำสายบาน
นายพินิจ  ถึงบอแดง  หมู๔    
ขนาดปากรางกวาง  ๐.๕๐ เมตร         
ยาว ๒๓๐ เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)     

- ๖๙๐,๐๐๐  - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๖ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๓ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากรานศักดิอ์ะไหล     
ถึงบานสมปอย   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากราน
ศักดิ์อะไหล  ถึงบานสมปอย  
ขนาดปากรางกวาง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว  ๕๒๐ เมตร  ลึก  ๐.๕๐ 
เมตร  (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
 

- -  ๑,๕๖๐,๐๐๐ - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๕๔ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากบานนางเนย  ไปทาง
บานนายนัดถงึบานนายอดุล  
หมู๔   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากบาน
นางเนย  ไปทางบานนายนดั  ถึง
บานนายอดุล  หมู๔  ขนาดปาก
รางกวาง ๐.๓๐ เมตร   ยาว 
๒๕๐ เมตร   ลึก ๐.๓๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 
 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองชาง 

๕๕ โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำพรอมไฟสองสวาง จาก
ปายบึงระหอก  ถึงแยกศาลา
กลางบาน  หมู๑๐        

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมไฟ
สองสวาง จากปายบึงระหอก   
ถึงแยกศาลากลางบาน  หมู๑๐       
ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร   

๑๓๕,๐๐๐ - -- - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๗ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๖ โครงการวางทอระบายน้ำ
จากปายบึงระหอก  ถึงบาน
นายโปย โมรานอก  หมู๑๐   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอระบายน้ำจากปายบึงระหอก  
ถึงบานนายโปย โมรานอก  หมู๑๐ 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง  
๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๕๐๐ เมตร  
พรอมบอพักน้ำเสีย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

๑,๕๐๐,๐๐๐   - - - - ทอระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

๕๗ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกเลียบคลองอิสานเขยีว
จากบึงระหอก  หมู๑๐   ถึง
หมู๑ โนนแดง   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกเลียบคลอง    
อิสานเขียวจากบึงระหอก  หมู๑๐   
ถึงหมู๑ โนนแดง  กวาง  ๔ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๐ 
เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

๔,๒๐๐,๐๐๐ - - - - ถนนหินคลุก ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

๕๘ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากบานนายพิทักษ สุด
แสวง  ถึงสวนนางบุญธรรม  
แกวระหัน   หมู๑๐   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกจากบานนาย
พิทักษ สุดแสวง  ถึงสวนนางบุญ
ธรรม  แกวระหัน   หมู๑๐  กวาง  
๔ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  หนา  
๐.๑๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)    

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๘ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕๙ 

 

 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำพรอมไฟสองสวาง จาก
บานนายโปย  โมรานอก    
ถึงบานนายไชยา ขอเหนีย่ว
กลาง  หมู๑๐   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมไฟ
สองสวาง จากบานนายโปย  
โมรานอก  ถึงบานนายไชยา    
ขอเหนี่ยวกลาง  หมู๑๐  
ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร 
    

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

๖๐ โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำพรอมไฟสองสวางจาก
บานนายสมมิตร ศรีพนม  
ถึงบานนายประพันธ เงิน
ประเสรฐิ  หมู๑๐   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมไฟ
สองสวางจากบานนายสมมิตร ศรี
พนม  ถึงบานนายประพันธ เงิน
ประเสรฐิ  หมู๑๐   
ระยะทางยาว   ๑๐๐ เมตร   
 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟา 
จากบานนายพิทกัษ สุด
แสวง  ถึงสวนนางบุญธรรม  
แกวระหัน  หมู๑๐   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟา จากบานนาย
พิทักษ สุดแสวง  ถึงสวนนางบุญ
ธรรม  แกวระหัน  หมู๑๐  
ระยะทางยาว ๘๐ เมตร 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๔๙ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๒ โครงการขยายเขตไฟฟา 
จากบานนางจรุีรัตน        
จันขนุทด  ถึงบานนายแดง  
สิงหวี  และจากซอย๒๔  ถึง
สวนปฏิบัติธรรมปาโนนแดง    
 

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟา จากบานนางจุรี
รัตน  จันขุนทด  ถึงบานนายแดง  
สิงหวี  และจากซอย๒๔           
ถึงสวนปฏิบัติธรรมปาโนนแดง   
ระยะทาง ๙๖๐ เมตร    

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

๖๓ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
ซอยบานนายผาด นชุฉิมพลี  
ถึงทายซอย๒๓   หมูที่๑๑   

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาจากซอยบานนาย
ผาด นุชฉิมพลี  ถึงทายซอย๒๓   
หมูที่๑๑  ระยะทาง  ๒๕๐ เมตร    

- ๑๒๕,๐๐๐ - - - ไฟฟา ประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
ใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

๖๔ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำซอย ๑๗, ซอย๑๙  และ
ซอยกลางบาน  จากทาย
ซอย ๑๕ ถึงทายซอย๒๓  
ปลายทอลงถนนเจนจบทิศ    

ระบายน้ำเสียในชมุชนไมใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำซอย ๑๗, 
ซอย๑๙  และซอยกลางบาน  
จากทายซอย ๑๕ ถึงทายซอย๒๓  
ปลายทอลงถนนเจนจบทิศ   
ขนาดปากรางกวาง  ๐.๓๐ เมตร   
ยาว ๘๕๐ เมตร  ลึก ๐.๓๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

๒,๕๐๐,๐๐๐   - - - - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๐ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๕ 

 

โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกคอนกรีต  ซอย ๑๕  
หมู ๑๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลตกิคอนกรีต  
ซอย๑๕  หมู๑๑  ขนาดกวาง  ๕  
เมตร  ยาว  ๒๐๕ เมตร           
หนา  ๐.๐๕ เมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- - ๓๖๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

๖๖ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกคอนกรีตทายซอย ๑๗  
ถึงทายซอย๒๓  หมู ๑๑   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลตกิคอนกรีต  
ทายซอย ๑๗  ถึงทายซอย๒๓  
หมู๑๑  ขนาดกวาง  ๕  เมตร       
ยาว  ๓๗๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

- - ๖๗๐,๐๐๐   - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

๖๗ โครงการกอสรางสะพายขาม
คลองดาด จากถนนเจนจบ
ทิศ  ถึงตลาดนอย  หมู ๑๑    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางสะพานขามคลองดาด 
จากถนนเจนจบทิศ  ถึงตลาดนอย  
หมู๑๑   ขนาดกวาง  ๓ เมตร         
ยาว  ๘  เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)  

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๑ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟาแผง   
โซลาเซลลหนาศาลา
ประชาคมหมูบานใหมศรี
ประทาน   

เพ่ืออำนวยความสะดวกแก
ประชาชนในชุมชนไดมีไฟฟาใช
และเกิดความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาแผงโซลาเซลลหนา
ศาลาประชาคมหมูบานใหมศรี
ประทาน   

- - - - ๒๐,๐๐๐ ไฟฟาสอง
สวาง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองชาง 

๖๙ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตจากบาน
นางสันตกิา  ถึงบานยาย
สมนกึ ซอยเทศบาล๑๕  หมู
๑๒   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอน  
กรีตจากบานนางสันติกา  ถึงบาน
ยายสมนกึ ซอยเทศบาล๑๕  หมู
๑๒  ขนาดกวาง  ๕  เมตร       
ยาว ๑,๔๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองชาง 

๗๐ โครงการกอสรางถนน คสล.  
จากฝายตลาดนอย  ถึงทาง
โคงถนนเจนจบทิศ  หมู๑๒   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนน คสล.  จากฝาย
ตลาดนอย  ถึงทางโคงถนนเจน
จบทิศ  หมู๑๒  ขนาดกวาง  ๓  
เมตร  ยาว  ๑,๑๔๐ เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)  

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๒ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗๑ โครงการกอสรางสะพาน
ขามฝายตลาดนอย  หมูที่
๑๒    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางสะพานขามฝายตลาด
นอย  หมูที่๑๒   ขนาดกวาง  
๕  เมตร  ยาว  ๓๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - สะพาน ๑  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองชาง 

๗๒ โครงการวางทอระบายน้ำ
จากบานยายแถม  ถึงตลาด
นอย  หมูที่๑๒    

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอระบายน้ำจากบานยาย
แถม  ถึงตลาดนอย  หมูที่๑๒   
ขนาดทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 
๑.๐๐ เมตร  ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร   
พรอมบอพักน้ำเสีย   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - - ทอระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมทวม
ขัง   

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองชาง 

๗๓ โครงการกอสรางรั้ว คสล. 
สวนสุขภาพใหมศรีประทาน
โนนเขวา   ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 

เพ่ือความปลอดภัย เปน
ระเบียบเรยีบรอยของสวน
สุขภาพชุมชน 

กอสรางรัว้ คสล. สวนสุขภาพใหม
ศรีประทานโนนเขวา   ขนาดยาว  
๒๕๐ เมตร  สูง  ๑.๘๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - รั้ว คสล. สวนสุขภาพมี
ความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สวยงาม 

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗๔ โครงการกอสรางสะพานขาม
ทาแดง  หมู ๑๓      

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางสะพานขามทาแดง   
หมู๑๓   ขนาดกวาง  ๖ เมตร  
ยาว  ๕๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สะพาน ๑ 
แหง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๗๕ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายลำสะแทด  ถึงนา 
นายลับ เวียงสีมา   หมู๑๓    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนหินคลุกสายลำ
สะแทด  ถึงนา นายลับ เวยีงสีมา   
หมู๑๓   ขนาดกวาง ๔ เมตร  
ยาว  ๔๐๐ เมตร   หนา  ๐.๑๐  
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

๖๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๗๖ โครงการปรับปรุงซอมแซม
คลองสงน้ำหลังโรงเรยีนภู
วิทยา  หมู ๑๓    
 

เพ่ือปรับปรุงบำรุงรกัษาคลอง
สงน้ำใหอยูในสภาพที่ดีพรอม
ใชงาน 

ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ำหลัง
โรงเรียนภูวทิยา  หมู๑๓   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

๕๐๐,๐๐๐ - - - - คลองสงน้ำ คลองสงน้ำไดรับ
การดูแล
บำรุงรักษา 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ค. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ง. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗๗ โครงการกอสรางรั้วศาลา
สวนหยอมคุมสมปอย   
หมู ๑๓   

เพ่ือความปลอดภัยเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม 

กอสรางรัว้ศาลาสวนหยอมคุม
สมปอย  หมู ๑๓  ขนาดยาว  
๒๕๐ เมตร   สูง  ๑.๘๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  
  

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - รั้ว ๑ แหง มีความปลอดภัย 
สวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๗๘ โครงการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาเพ่ิมเติม หมู ๑๓     

เพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีไฟฟาใชทกุ
ครัวเรือน 

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาเพ่ิมเติม 
หมู ๑๓     
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - หมอแปลง
ไฟฟา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๗๙ โครงการเพ่ิมเตมิหอกระจาย
ขาวใหครอบคลุมทั่วทั้ง
ชุมชนหนองโจด   

เพ่ืออำนวยความสะดวกให
ประชาชนไดรับทราบขาวสาร
ทางราชการไดทั่วถงึ 

เพ่ิมเตมิจุดหอกระจายขาวให
ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนหนองโจด  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

- - ๗๐,๐๐๐ - - หอกระจาย
ขาว 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารราชการ
ทั่วถึง 
 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๕ 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘๐ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก จากบานนางเย็น 
บรรจง  ถึงศาลากลางบาน
หนองโจด  หมู๑๓   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนแอสฟลทตกิ จาก
บานนางเย็น บรรจง  ถงึศาลา
กลางบานหนองโจด  หมู๑๓  
ขนาดกวาง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๙๐ 
เมตร  หนา  ๐.๐๕   (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด)   

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๘๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตจากบานนาง  
ชะโลมใจ  ถึงรั้วโรงเรียนภู
วิทยา  หมู ๑๓    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนคอนกรีตจากบาน
นางชะโลมใจ  ถึงรั้วโรงเรยีนภู
วิทยา  หมู ๑๓   ขนาดกวาง  ๔ 
เมตร  ยาว  ๙๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)  

- - ๒๒๐,๐๐๐ - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๘๒ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากส่ีแยกบานนางอุไร สี
ยางนอก  ถึงบานนาง
สมหมาย พันสาง  หมู๑๓    

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากส่ีแยก
บานนางอุไร สียางนอก  ถึงบาน
นางสมหมาย พันสาง  หมู๑๓   
ขนาดปากรางกวาง  ๐.๕๐ เมตร  
ยาว  ๒๐๐ เมตร  ลึก ๐.๓๐ 
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด)   

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมเกิดการ
ทวมขังในชุมชน 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๖ 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘๓ โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำจากส่ีแยกบานนางกิตตยิา 
บรรจง  ถึงส่ีแยกศาลตาปู  
หมู๑๓   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ำจากส่ีแยก
บานนางกติติยา บรรจง  ถึงส่ีแยก
ศาลตาปู  หมู๑๓  ขนาดปากราง
กวาง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๓๗๐ 
เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร         
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  

- - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - รางระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมเกิดการ
ทวมขังในชุมชน 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองชาง 

๘๔ โครงการกอสรางทอระบาย
น้ำจากบาน น.ส.สมพร  
ธรรมโส  ไปทางหลัง
โรงเรียนชุมชนโนนแดง  
หมู ๑๕   

เพ่ือระบายน้ำเสียในชมุชน
ไมใหเกิดน้ำทวมขัง 

กอสรางทอระบายน้ำจากบาน 
น.ส.สมพร  ธรรมโส  ไปทางหลัง
โรงเรียนชุมชนโนนแดง  หมู๑๕  
ขนาดทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง  
๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร  
พรอมบอพักน้ำเสีย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)  

๓๒๐,๐๐๐ - - - - ทอระบายน้ำ น้ำเสียไดรับการ
ระบายไมเกิดการ
ทวมขังในชุมชน 

แผนชุมชน

ตลาดโนนแดง 
กองชาง 

๘๕ โครงการขยายไหลทางซอย
๑๐ สองฝงบริเวณหนา
โรงเรียนชุมชน  ถึงทางแยก
ซุมประตูวัดดานทิศตะวนัตก  
หมู ๑๕   

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

ขยายไหลทางซอย๑๐ สองฝง
บริเวณหนาโรงเรยีนชมุชน  ถึง
ทางแยกซุมประตูวดัดานทิศ
ตะวันตก  หมู๑๕  พ้ืนที่กอสราง
ไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  

๓๐๐,๐๐๐ - - - -  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ตลาดโนนแดง 
กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานนายอทุัย คอกกลาง  
หมู ๑๕    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายอุทยั คอกกลาง  หมู
๑๕   ขนาดกวาง ๓ เมตร  ยาว  
๕๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ตลาดโนนแดง 
กองชาง 

๘๗ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๖  
(ขางโรงพักโนนแดง)  หมู๑๕    

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดนิทาง 

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.   
ซอยเทศบาล ๑๖  (ขางโรงพัก
โนนแดง)  หมู๑๕   ขนาดกวาง  
๕ เมตร  ยาว  ๑๔๑  เมตร   
หนา  ๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) 

- - - - ๙๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนชุมชน

ตลาดโนนแดง 
กองชาง 

 รวม   ๘๗  โครงการ   ๓๖,๘๔๔,๐๐๐ ๑๖,๖๔๙,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๒๔๕,๐๐๐ ๑๓,๓๖๐,๐๐๐     

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๘ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงาน.....การพาณิชย.์.......... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตน้ำประปา 
จากบานนางทอง  พรเกาะ  
ถึงบานนางเยน็ เกษะ   
หมูที่๑    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตน้ำประปา จากบานนาง
ทอง  พรเกาะ  ถึงบานนางเยน็ 
เกษะ  หมูที่๑   ขนาดทอพีวีซี 
เสนผาศูนยกลาง ๕๕ มม.    
ยาว  ๓๓๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)     

๘๒,๕๐๐   - - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน

โนนแดง 
กองการประปา 

 

๒ โครงการขยายเขตน้ำประปา  
จากบานนายชิต - ถึงบาน
นางเตา  แกวระหัน   หมูที่๑    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตน้ำประปาจากบานนาย
ชิต - ถึงบานนางเตา  แกวระหัน   
หมูที่๑   ขนาดทอพีวีซี 
เสนผาศูนยกลาง  ๕๕ มม.    
ยาว  ๑๕๐ ม.  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   

- ๓๗,๕๐๐   - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองการประปา 

 

๓ โครงการขยายแนวเขต

ประปา จากบานนายแสง  
ถึงบานนายเจริญ สุปะเต  
หมูที่ ๑    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายแนวเขตประปา จากบาน
นายแสง  ถงึบานนายเจรญิ สุปะ
เต  หมูที่๑   ขนาดทอพีวีซี
เสนผาศูนยกลาง  ๕๕ มม.    
ยาว  ๕๒๐ เมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- - ๑๓๐,๐๐๐ - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน

โนนแดง 
กองการประปา 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๕๙ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงาน.....การพาณิชย.์.......... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตน้ำประปา
สายโนนวัดราง  หมู๔    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตน้ำประปา  
สายโนนวัดราง  หมู๔   ขนาด
ทอพีวีซี เสนผาศูนยกลาง๕๕ มม.   
ยาว  ๓๕๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

- ๘๗,๕๐๐ - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

หวัโคก 
กองการประปา 

 

๕ โครงการขยายเขตประปา
จากปายบึงระหอก  ถึงแยก
ศาลากลางบาน   หมู๑๐    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตประปาจากปายบึงระ
หอก  ถึงแยกศาลากลางบาน   
หมู๑๐   ขนาดทอพีวีซี 
เสนผาศูนยกลาง  ๕๕ มม.    
ยาว  ๒๗๐ เมตร.  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด)    

๖๗,๕๐๐   - - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองการประปา 

 

๖ โครงการขยายเขตประปา
จากบานนายโปย  โมรานอก  
ถึงบานนายไชยา  ขอเหนีย่ว
กลาง  หมู๑๐   

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตประปาจากบาน     
นายโปย  โมรานอก  ถึงบานนาย
ไชยา  ขอเหนีย่วกลาง  หมู๑๐  
ขนาดทอพีวีซีเสนผาศูนยกลาง 
๕๕ มม.  ยาว  ๓๒๐ เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- ๘๐,๐๐๐ - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

บุตาคง 
กองการประปา 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๖๐ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงาน.....การพาณิชย.์.......... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตประปา 
จากบานนายสมมิตร    
ศรีพนม  ถึงบานนาย
ประพันธ เงินประเสริฐ  
ม.๑๐    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 
ขยายเขตประปา จากบานนาย
สมมิตร ศรีพนม  ถึงบานนาย
ประพันธ เงินประเสริฐ  ม.๑๐   
ขนาดทอพวีีซีเสนผาศูนยกลาง 
๕๕ มม.  ยาว  ๑๕๐ ม.  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)   

- - ๓๗,๕๐๐ - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

บุตาคง 
กองการประปา 

 

๘ โครงการขยายเขตประปา 
จากบานนายพิทกัษ สุด
แสวง  ถึงสวนนางบุญธรรม  
แกวระหัน  ม.๑๐ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตประปา จากบานนาย
พิทักษ สุดแสวง  ถึงสวนนางบุญ
ธรรม  แกวระหัน  ขนาดทอพีวีซี
เสนผาศูนยกลาง ๕๕ มม.   
ยาว  ๘๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   

-   - ๒๐,๐๐๐ - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

บุตาคง 

กองการประปา 

 

๙ โครงการขยายเขตประปา
จากทายซอย๑๗  ถึงทาย
ซอย๒๓   หมู๑๑    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตประปาจากทายซอย๑๗  
ถึงทายซอย๒๓   หมู๑๑   ขนาด
ทอพีวีซีเสนผาศูนยกลาง ๕๕ มม.  
ยาว  ๒๕๐ เมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) 

- - ๖๕,๐๐๐ - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองการประปา 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๖๑ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงาน.....การพาณิชย.์.......... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการซอมแซมทอ
น้ำประปา ซอยบานนาย
แสวง อยูสบาย หมู ๑๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ซอมแซมทอน้ำประปา ซอยบาน
นายแสวง อยูสบาย  
หมู ๑๓ 

๑๐,๐๐๐ - - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน 

หนองโจด 
กองการประปา 

 

๑๑ โครงการขยายเขตน้ำประปา  
สายบานนายสมพล  แดนพิ
มาย  หมูที่๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําประปาใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตประปาสายบานนาย
สมพล  แดนพิมาย  หมูที่๑ ขนาด
ทอพีวีซีเสนผาศูนยกลาง ๕๕ มม.  
ยาว  ๕๐ เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 

๕๐,๐๐๐ - - - - วางท่อ

ประปา PVC 

๑ สาย   

ประชาชนมี

น้ําประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองการประปา 

 

 รวม   ๑๑  โครงการ   -๒๑๐,๐๐๐ -๒๐๕,๐๐๐ ๒๕๒,๕๐๐ - -     

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๖๒ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงาน.....การเกษตร........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกลำหวย

เจียบ  ชวงหมูที่ ๑   

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหวยเจยีบและกำจัด
วัชพืช ชวงหมูที่ ๑  ขนาดกวาง 
๓๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร     
ลึกจากดินเดิมโดยเฉล่ีย  ๒ เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ลำหวยเจียบ 
ชวงที่๑ 

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

โนนแดง 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายทอสงน้ำเพ่ือ
การเกษตรจากนานายสวาส  
ถึงบานยายจำลอง  หมู๔    

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขยายทอสงน้ำเพ่ือการเกษตรจาก
นานายสวาส  ถึงบานยายจำลอง  
หมู๔   ขนาดทอพีวีซี
เสนผาศูนยกลาง ๑๕๐ มม.    
ยาว  ๕๐๐ เมตร    
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ทอสงน้ำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกลำสะแทด  
(ทาทางควาย)  หมู๔     

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขุดลอกลำสะแทด  (ทาทางควาย)  
หมู๔   ขนาดกวาง ๕๐ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร    ลึกเฉล่ีย 
๒.๐๐ เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 
 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกลำ
สะแทด 

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๖๓ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงาน.....การเกษตร........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกคลองไสไก 
หมูที่ ๔ 

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขุดลอกคลองไสไกจากทางโคง 
หมูที่ ๔ ชมุชนหัวโคก   
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ คลองไสไก ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

หวัโคก 

กองช่าง 

๕ โครงการกอสรางคลองสงน้ำ 
คสล. จากแยกบาน  
น.ส.จรุีรัตน จนัขนุทด ถึง
บานนายฉัตร คุมวเิศษ และ
แยกซอย๒๔  ถึงสวนปฏิบัติ
ธรรมปาโนนแดง       

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

กอสรางคลองสงน้ำ คสล. จาก
แยกบาน น.ส.จรุีรตัน จันขนุทด 
ถึงบานนายฉัตร คุมวิเศษ และ
แยกซอย๒๔  ถึงสวนปฏิบัติธรรม
ปาโนนแดง  ขนาดกวาง  ๑ เมตร  
ยาว  ๗๕๐ เมตร  ลึก  ๑  เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)    

๒,๖๐๐,๐๐๐ - - - - คลองสงน้ำ 
คสล. 

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดลอกลำหวย
เจียบ   ชวงหมูที ่๑๑  
ชุมชนใหมศรีประทาน   

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหวยเจยีบ  ชวงหมู
๑๑  ชุมชนใหมศรีประทาน  
กวาง ๓๐ เมตร  ยาว  ๔๐๐ 
เมตร  ลึกโดยเฉล่ียจากดินเดิม  
๒ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด)   

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกลำ
หวยเจียบ  
ชวง ม.๑๑  

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

ใหม่ศรี

ประทาน 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - ๑๖๔ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ทีนํ่ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน   

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงาน.....การเกษตร........... 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

ท่ีมาของ

โครงการ 

 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการขุดลอกลำหวย
เจียบ  ชวงหมูที่  ๑๒   
ชุมชนโนนเขวา    

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

ขุดลอกลำหวยเจยีบ  ชวงหมูที ่ 
๑๒  ชุมชนโนนเขวา  
ขนาดกวาง  ๔๐ เมตร  ยาว 
๒๕๐  เมตร  ลึกโดยเฉล่ียจาก
ดินเดิม  ๒ เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ขุดลอกลำ
หวยเจียบ  
ชวง ม.๑๒  

ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

โนนเขวา้ 

กองช่าง 

๘ โครงการกอสรางคลองสงน้ำ
เพ่ือการเกษตรจากแยกศาล
ตาปู  ถึงลำสะแทด  หมู๑๓    

เพ่ือใหประชาชนไดมแีหลงน้ำ
ไวใชทำการเกษตร 

กอสรางคลองสงน้ำเพ่ือ
การเกษตรจากแยกศาลตาปู  ถึง
ลำสะแทด  หมู๑๓   ขนาดกวาง  
๑ เมตร      ยาว ๕๗๐ เมตร   
ลึก  ๑ เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ คลองสงน้ำ ประชาชนมีน้ำ
ใชทำการเกษตร 

แผนชุมชน

หนองโจด 

กองช่าง 

 รวม   ๘   โครงการ   ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐     

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 165 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

       ก.    ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

       ข.    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

จากตลาดน้อย ม.๑๒ ชุมชน

โนนเขวา้ เขตเทศบาลตําบล

โนนแดง เชื่อมตอ่เขต อบต.

โนนแดง   บา้นระหนัค่าย  ม.๗  

ต.โนนแดง  อ.โนนแดง   

จ.นครราชสมีา 

เพ่ือใหป้ระชาชนทัง้ใน

เขตเทศบาลฯ และนอก

เขตฯ ไดร้บัความ

สะดวกในการเดินทาง 

และขนส่งพืชผล

ทางการเกษตรสู่กลุ่ม

ผูผ้ลติและผูบ้ริโภค  

ก่อสรา้งถนน คสล.จากตลาดน้อย  

ม.๑๒ ชุมชนโนนเขวา้ เขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง เชื่อมตอ่เขต อบต.โนน

แดง บา้นระหนัค่าย  ม.๗  ต.โนนแดง      

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา         

ขนาด กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ความยาว  

๑,๘๐๐ เมตร ความหนา  ๐.๑๕ เมตร 

พืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า ๙,๐๐๐ตร.ม. 

พกิดัจุดเริม่ตน้  ๒๓๘๕๘๔.๐๒๔๒ E 

๑๗๐๖๕๔๑.๑๓๘๗ N 

จุดสิน้สุด   ๒๓๗๕๔๑.๓๐๖๕ E 

๑๗๐๖๘๔๑.๑๒๑๑ N 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ถนน คสล. 

 ๑  สาย 

ประชาชนทัง้ใน

และนอกพืน้ที่

ไดร้บัความสะดวก

ในการเดินทาง  

ผลผลิตทาง

การเกษตรส่งถึง

มือผูบ้ริโภค

ทนัเวลา 

อบจ.นม. 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการก่อสรา้ง

ถนนลาดยาง  (สายบุตาคง-

บา้นใหม่ศรปีระทาน) 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งพชืผลทางการ

เกษตรมคีวามสะดวก

ยิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง   

(สายบุตาคง-บา้นใหม่ศรี

ประทาน) ระยะทาง ๓ กโิลเมตร 

ขนาดกวา้ง  ๕   เมตร  ยาว  

๓,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๐ เมตร   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

 

 

 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ถนนลาดยาง  

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั

ผลผลติทาง

การเกษตรได้

ขนส่งทนัเวลา 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการก่อสรา้งถนนหนิ

คลุก สายจากบงึระหอก    

ไปทางทศิตะวนัออก       

(สายเลยีบคลองอสีานเขยีว  

บา้นบุตาคง  ม.๑๐  ถงึบ้าน

ใหม่ศรปีระทาน  ม.๑๑      

ต.โนนแดง 

 

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งพชืผลทางการ

เกษตรและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งถนนหนิคลุก  สายจากบงึ

ระหอกไปทางทศิตะวนัออก  

(สายเลยีบคลองอสีานเขยีว   

บา้นบุตาคง  ม.๑๐ - บา้นใหม่ศรี

ประทาน  ม.๑๑  ต.โนนแดง) 

ขนาดกวา้ง  ๕   เมตร  ยาว  

๒,๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๐ เมตร  

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตาราง

เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - - ถนนหนิคลุก 

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็        

สายบา้นนายด ี ประจติร   

ชุมชนเตง็สงู ม.๓ ต.โนนแดง 

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งพชืผลทางการ

เกษตรและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ สายบา้นนายด ี     

ประจติร  ชุมชนเตง็สงู  ม.๓ 

ผวิจราจรขนาดกวา้ง  ๕   เมตร  

ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

หรอืมพีืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 

๓,๔๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด) 

 

 

๒,๘๓๖,๐๐๐ ๒,๘๓๖,๐๐๐ - - - ถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็   

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการซ่อมสรา้งถนนแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี   

สายเทศบาล๔  ม.๓         

ต.โนนแดง  

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งพชืผลทางการ

เกษตรและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ซ่อมสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรตี  สายเทศบาล๔  ม.๓   

ผวิจราจรขนาดกวา้ง  ๕   เมตร  

ยาว  ๔๙๕ เมตร หนา  ๐.๐๕ 

เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

๒,๔๗๕ ตารางเมตร  (ตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด) 

 

 

๙๗๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐ - - - ถนนแอส

ฟัลทต์กิ 

คอนกรตี 

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการซ่อมสรา้งถนนแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี   

สายหลงัโรงเรยีนเทศบาล

ตําบลโนนแดง  ม.๑๒   

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ซ่อมสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรตี  สายหลงัโรงเรยีน

เทศบาลตําบลโนนแดง  ม.๑๒  

ผวิจราจรขนาดกวา้ง  ๕  เมตร  

ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

พืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ 

ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด) 

 

 

๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ - - - ถนนแอส

ฟัลทต์กิ 

คอนกรตี 

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการซ่อมสรา้งถนนแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี   

สายซอยเทศบาล๑๑   ม.๑๒  

ถงึสายซอยเทศบาล๑๕      

ม.๑๑  เชื่อมทางหลวง

ทอ้งถิน่  นม.ถ.๓๓-๐๐๑    

ต.โนนแดง 

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ซ่อมสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรตี  สายซอยเทศบาล๑๑   

ม.๑๒  ถงึสายซอยเทศบาล๑๕      

ม.๑๑  เชื่อมทางหลวงทอ้งถิน่     

นม.ถ.๓๓-๐๐๑  ต.โนนแดง     

ช่วงที ่๑   ผวิจราจรขนาดกวา้ง  

๔  เมตร  ยาว  ๕๓๓  เมตร   

หนา ๐.๐๕ เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้ง

ไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๒ ตารางเมตร  

ช่วงที ่๒   ผวิจราจรขนาดกวา้ง  

๕  เมตร  ยาว  ๘๖๐  เมตร   

หนา ๐.๐๕ เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้ง

ไม่น้อยกวา่ ๔,๓๐๐ ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

กําหนด) 

๒,๕๑๖,๐๐๐ ๒,๕๑๖,๐๐๐ - - - ถนนแอส

ฟัลทต์กิ 

คอนกรตี 

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการซ่อมสรา้งถนนแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี   

ชุมชนโนนแดง  ม.๑ 

ต.โนนแดง 

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารคมนาคม

ขนส่งและการสญัจร

ของประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ซ่อมสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรตี ชุมชนโนนแดง  ม.๑ 

ต.โนนแดง 

ช่วงที ่๑   ผวิจราจรขนาดกวา้ง  

๔  เมตร  ยาว  ๑๓๑  เมตร   

หนา ๐.๐๕ เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้ง

ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร  

ช่วงที ่๒   ผวิจราจรขนาดกวา้ง  

๕  เมตร  ยาว  ๓๐๗  เมตร   

หนา ๐.๐๕ เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้ง

ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๕ ตารางเมตร 

ช่วงที ่๓   ผวิจราจรขนาดกวา้ง  

๕  เมตร  ยาว  ๔๓๘  เมตร   

หนา ๐.๐๕ เมตร  พืน้ทีก่่อสรา้ง

ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร    

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

กําหนด) 

๑,๖๖๑,๐๐๐ ๑,๖๖๑,๐๐๐ - - - ถนนแอส

ฟัลทต์กิ 

คอนกรตี 

๑ สาย 

เสน้ทาง

คมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภยั 

กองช่าง/ 

หน่วยงาน

อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

   รวม   ๘   โครงการ   ๒๒,๐๖๓,๐๐๐ ๒๒,๐๖๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ -    
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั     ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองระนาม    

ม.๓   ชุมชนเตง็สงู  เขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง  เชื่อมต่อเขต    

อบต.โนนแดง  บา้นหนองบง   

 ม.๘   ต.โนนแดง    อ.โนนแดง    

จ.นครราชสมีา 

เพื่อใหป้ระชาชน

ทัง้ในและนอก

เขตเทศบาลฯไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ชทํ้า

การเกษตร

ร่วมกนั 

ขุดลอกคลองระนาม  ม.๓    เขตเทศบาล

ตําบลโนนแดง  เชื่อมต่อเขต    อบต.โนน

แดง กวา้ง ๔๘.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๗๐.๐๐  

เมตร ลกึจากดนิเดมิโดยเฉลีย่ ๒.๕๐  เมตร 
พกิดัจุดเริม่ตน้   ๒๓๗๔๕๖.๗๖๖๖ E 

๑๗๐๓๕๓๓.๐๔๐๗ N 

จุดสิน้สุด   ๒๓๗๔๔๑.๕๖๘๔ E 

๑๗๐๓๕๙๓.๘๒๘๘ N 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ขุดลอก

คลองระนาม 

ม.๓ 

ประชาชนทัง้ในและ

นอกเขตเทศบาลฯได้

ใชป้ระโยชน์จากแหลง่

น้ําทําการเกษตร

ร่วมกนั 

อบจ.นม. 

กองช่าง/ 

หน่วยงานอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒ โครงการขดุลอกลาํหว้ยเจียบช่วง  

ม.๑๑   ชมุชนใหม่ศรีประทาน       

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง  

เชื่อมต่อเขต   อบต.โนนแดง            

ต.โนนแดง    อ.โนนแดง              

จ.นครราชสีมา 

เพื่อใหป้ระชาชน

ทัง้ในและนอก

เขตเทศบาลฯไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ชทํ้า

การเกษตร

ร่วมกนั 

ขดุลอกลาํหว้ยเจียบช่วง  ม.๑๑  เขต

เทศบาลตําบลโนนแดง  เชื่อมต่อเขต   

อบต.โนนแดง กวา้ง ๓๐.๐๐ เมตร  ยาว 

๔๐๐ เมตร ลกึจากดินเดิมโดยเฉล่ีย ๒.๐๐

เมตร 

พกิดัจุดเริม่ตน้    ๒๓๙๔๐๒.๖๖๒๘ E 

๑๗๐๖๘๑๒.๒๓๘๗ N 

จุดสิน้สุด   ๒๓๙๖๐๕.๙๒๔๘ E 

๑๗๐๖๗๙๘.๗๐๐๔ N 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกลาํ

หว้ยเจยี

บช่วง 

 ม.๑๑ 

ประชาชนทัง้ในเขต

และนอกเขตเทศบาลฯ  

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทําการเกษตร

ร่วมกนั 

อบจ.นม. 

กองช่าง/ 

หน่วยงานอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั     ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการขุดลอกลําหว้ยเจยีบช่วง   

ม. ๑๒   ชุมชนโนนเขวา้          

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง  

เชื่อมต่อเขต  อบต.โนนแดง         

ต.โนนแดง    อ.โนนแดง              

จ.นครราชสีมา 

เพื่อใหป้ระชาชน

ทัง้ในและนอก

เขตเทศบาลฯไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ชทํ้า

การเกษตร

ร่วมกนั 

ขุดลอกลาํหว้ยเจยีบช่วง  ม. ๑๒  เขต

เทศบาลตําบลโนนแดง   เชื่อมต่อเขต  

อบต.โนนแดง     ต.โนนแดง   กวา้ง ๔๐ 

เมตร   ยาว ๒๕๐ ม. ลกึโดยเฉลีย่ ๒.๐๐ ม. 
พกิดัจุดเริม่ตน้   ๒๓๘๗๙๘.๒๘๓๘ E 

๑๗๐๖๗๘๐.๘๖๓๘ N 

จุดสิน้สุด   ๒๓๙๐๔๓.๘๑๗๘ E 

๑๗๐๖๘๕๑.๑๗๔๘ N 

 
  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ขุดลอกลาํ

หว้ยเจยี

บช่วง 

 ม.๑๒ 

ประชาชนทัง้ในเขต

และนอกเขตเทศบาลฯ  

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทําการเกษตร

ร่วมกนั 

อบจ.นม. 

กองช่าง/ 

หน่วยงานอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔ โครงการคลองดาดคอนกรตี 

(เสนอโดยชุมชนบา้นใหม่ศรี

ประทาน) 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

น้ําไวใ้ชทํ้า

การเกษตร 

ทําคลองดาดคอนกรตีระยะทาง  ๑,๐๐๐  

เมตร  จากลําสะแทดถงึถนนเจนจบทศิ                        

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- คลองดาด

คอนกรตี 

ประชาชนมน้ํีาไวใ้ช้

เพื่อการเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั     ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการขดุลอกหนองชอ่งแมว 

 หมู่ที ่๓ ชุมชนเตง็สงู ต.โนน

แดง 

(เสนอโดยชมุชนเตง็สงู) 

เพื่อให้

ประชาชนมน้ํีา

ใชใ้นการทํา

การเกษตร 

ขนาดกวา้ง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตรลกึโดยเฉลีย่ ๔.๐๐ เมตร                                    

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑,๙๑๔,๕๐๐ ๑,๙๑๔,๕๐๐ ๑,๙๑๔,๕๐๐ ๑,๙๑๔,๕๐๐ - ขดุลอก

หนองชอ่ง

แมว 

ประชาชนมน้ํีาใชใ้น

การเกษตรกรรม 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

๖ โครงการขดุลอกทํานบตลาด

ใหญ่  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง               

จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ขดุลอกทํานบตลาดใหญ่ขนาดกวา้ง  

๕๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  ลกึ ๓.๐๐ 

เมตร   (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑,๒๘๐,๑๐๐ ๑,๒๘๐,๑๐๐ ๑,๒๘๐,๑๐๐ ๑,๒๘๐,๑๐๐ - ขดุลอก

ทํานบ

ตลาดใหญ่ 

ประชาชนในพืน้ที่

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทํา

การเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

๗ โครงการขดุลอกลําสะแทด      

ช่วง  ม.๓  ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ขดุลอกลําสะแทดช่วง  ม.๓  กวา้ง 

๕๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๐๐๐ เมตร   

ลกึจากดนิเดมิโดยเฉลีย่ ๒.๐๐เมตร   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ขดุลอกลํา

สะแทด    

ช่วง  ม.๓ 

ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดใ้ช้

ประโยชน์จากแหลง่

น้ําทําการเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั     ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการขดุลอกลําสะแทด      

ช่วง  ม.๑๓  ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ขดุลอกลําสะแทดช่วง  ม.๑๓  กวา้ง 

๕๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๐๐๐ เมตร     

ลกึจากดนิเดมิโดยเฉลีย่ ๒.๐๐เมตร  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ขดุลอกลํา

สะแทด 

ช่วง  ม.๑๓ 

ประชาชนในพืน้ที่

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทํา

การเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

๙ โครงการขดุลอกทํานบตาอุน่ เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ขดุลอกทํานบตาอุน่  ขนาดกวา้ง      

๕๐ เมตร  ยาว ๓๕๐ เมตร  ลกึ ๓.๐๐ 

เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๑,๑๙๒,๘๐๐ ๑,๑๙๒,๘๐๐ ๑,๑๙๒,๘๐๐ - - ขดุลอก

ทํานบตา

อุ่น 

ประชาชนในพืน้ที่

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทํา

การเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

๑๐ โครงการขดุลอกลําสะแทด      

ช่วง  ม.๔  ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ขดุลอกลําสะแทดช่วง  ม.๔           

กวา้ง ๕๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๐๐๐เมตร  

ลกึจากดนิเดมิโดยเฉลีย่ ๒.๐๐เมตร      

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ขดุลอกลํา

สะแทด  

ช่วง  ม.๔ 

ประชาชนในพืน้ที่

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

แหล่งน้ําทํา

การเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั     ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสรา้งคนัคลอง            

ลําสะแทด   ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ก่อสรา้งคนัคลองลําสะแทด                  

ต.โนนแดง 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ขดุลอก

ลํา

สะแทด  

ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดใ้ช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ํา

ทําการเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

๑๒ โครงการก่อสรา้งคนัคลอง       

ลําหว้ยเจยีบ   ต.โนนแดง   

อ.โนนแดง   จ.นครราชสมีา 

เพื่อให้

ประชาชนไดม้ี

แหล่งน้ําไวใ้ช้

ทําการเกษตร 

ก่อสรา้งคนัคลองลําหว้ย

เจยีบ   ต.โนนแดง  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ขดุลอก

ลําหว้ย

เจยีบ 

ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดใ้ช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ํา

ทําการเกษตร 

กองช่าง,กรม

ทรพัยากรน้ํา,

หน่วยงานอืน่ 

- รวม   ๑๒  โครงการ - - ๒๗,๑๘๗,๔๐๐ ๒๗,๑๘๗,๔๐๐ ๒๗,๑๘๗,๔๐๐ ๑๗,๙๙๔,๖๐๐ ๑๗,๙๙๔,๖๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๕  การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ๒. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีน 

๔ ชัน้ ๑๒ หอ้งเรยีน            

(โรงเรยีนเทศบาลตําบลโนน

แดง) 

เพื่อรองรบัการขยาย

โอกาสทางดา้น

การศกึษาของเดก็ๆ ใน

เขตเทศบาลฯและพืน้ที่

ใกลเ้คยีงใหไ้ดร้บั

การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

 

 

ก่อสรา้งอาคารเรยีน ๔ ชัน้ ๑๒ 

หอ้งเรยีน ใตถุ้นโล่ง  (รหสั สน.ศท. 

๔/๑๒ หอ้ง)  (ตามแบบแปลนทีก่รม

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

 

- - 

 

- ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

อาคาร

เรยีน ๔ 

ชัน้ ๑๒ 

หอ้งเรยีน 

เดก็ๆ ในเขตเทศบาล

ฯและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงให้

ไดร้บัการศกึษาอยา่ง

ทัว่ถงึ 

ร.ร.เทศบาลฯ 

กองกาศกึษา/

กรมส่งเสรมิฯ/

หน่วยงานอื่น 

๒ โครงการก่อสรา้งบา้นพกัครู

ของโรงเรยีนเทศบาลตําบล 

โนนแดง 

เพื่อเพิม่ศกัยภาพและ

การอํานวยความสะดวก

ในการบรหิารจดัการ 

ก่อสรา้งบา้นพกัครู จํานวน  ๓ หลงั 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

บา้นพกั

ครู   ๓ 

หลงั 

ครูสามารถปฏบิตังิาน

ไดศ้กัยภาพเพิม่มาก

ขึน้และเสยีสละไดม้าก

ขึน้ 

 

ร.ร.เทศบาลฯ 

กองกาศกึษา/

กรมส่งเสรมิฯ/

หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๕  การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ๒. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๓  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการก่อสรา้งสนาม

ฟุตบอลพรอ้มสนามกรฑีา

มาตรฐาน ๔๐๐ เมตร                         

(รร.เทศบาลตําบลโนนแดง) 

เพื่อสรา้งสนามกฬีา

มาตรฐานพรอ้มสนาม

กรฑีามาตรฐาน ๔๐๐ 

เมตร จํานวน ๘ ลู่วิง่ 

สนามฟุตบอลขนาดกวา้ง ๗๐ ม. 

ยาว ๑๙๐ ม. พรอ้มลู่วิง่ ๘ ลู่

ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร                         

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
มสีนาม

ฟุตบอล

,สนาม

กรฑีา 

นักเรยีน ผูป้กครอง 

ชุมชน และผูม้าใช้

บรกิารมสีนามกฬีาใช้

ออกกําลงักายได้

มาตรฐาน 

ร.ร.เทศบาลฯ/     

กองกาศกึษา/      

กรมส่งเสรมิฯ/

หน่วยงานอื่น 

 รวม    ๓    โครงการ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑๖,๕๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั   ๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งศูนยก์าํจดั

ขยะมลูฝอยเทศบาลตําบล          

โนนแดง 

เพื่อก่อสรา้งศูนยก์าํจดั

ขยะมลูฝอยทีถู่กตอ้ง

ตามหลกัสุขาภบิาล 

ศูนยก์ําจดัขยะมลูฝอยจํานวน  ๑  

แห่ง              (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

- - - 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

 

ศูนยก์ําจดั

ขยะมลูฝอย 

เทศบาลตําบลโนน

แดงสามารถกาํจดัขยะ

มลูฝอยไดถู้กตอ้งตาม

หลกัสุขาภบิาล 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 

 

๒ โครงการศกึษาความ

เหมาะสมและการออกแบบ

รายละเอยีดการก่อสรา้งโรง

ฆ่าสตัว ์

เพื่อศกึษาขอ้มลูและ

แนวทางในการก่อสรา้ง

โรงฆ่าสตัว ์

ศกึษาขอ้มลูและแนวทางในการ

ก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์

- ๑,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

- 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

มกีารศกึษา

ความ

เหมาะสม

ก่อนก่อสรา้ง 

โรงฆ่าสตัวม์กีารวาง

ระบบและแผนการ

ก่อสรา้งถูกตอ้งตาม

หลกัสุขาภบิาล 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 

 

๓ โครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์ เพื่อก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวท์ี่

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

 

โรงฆ่าสตัวจํ์านวน  ๑  แห่ง 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

โรงฆ่าสตัว ์ ประชาชนนําสกุรมา

ฆ่าทีโ่รงฆ่าสตัว์

ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภบิาล 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั   ๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสรา้งโรงผลติปุ๋ ย

ชุมชน 

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้

และผลติปุ๋ ยสู่ชุมชน 

ก่อสรา้งโรงผลติปุ๋ ยชุมชน   

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

โรงผลติปุ๋ ย

ชุมชน 

ชุมชนมโีรงผลติปุ๋ ยที่

ไดม้าตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 

 

 รวม    ๔    โครงการ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๔  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมติ ิเพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ๔. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๕  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งสนาม

กฬีา 

เพื่อสง่เสรมิการออกกําลงั

กายกบับคุคลทุกเพศทุกวยั 

ใหม้สีุขภาพแขง็แรง 

ห่างไกลยาเสพตดิ ใชเ้วลา

ว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

ก่อสรา้งสนามกฬีาหน้า

สาํนักงานเทศบาลฯ ขนาด

กวา้ง ๒๕ เมตร  ยาว ๔๕ 

เมตร (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สนามกฬีา ๑ 

แห่ง 

เยาวชน, ประชาชน

บุคคลทัว่ไปมสีนาม

กฬีาทีไ่ดม้าตรฐานใช้

ในการออกกําลงัเล่น

กฬีาเพื่อห่างไกลยา

เสพตดิ 

กองช่าง/ 

กรมส่งเสรมิฯ/

หน่วยงานอื่น 

 รวม     ๑    โครงการ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๑ การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๖.  ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๖.๖  แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งถงัน้ําใส เพื่อพฒันาปรบัปรุงระบบ

การประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ทีด่มีคีณุภาพมากยิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งถงัน้ําใสบรเิวณ

สาํนักงานการประปาเทศบาล

ฯ ม.๔ ขนาดความจุ ๕๐๐ 

ลบ.ม.  พรอ้มโรงสบูขนาด ๖ 

x ๙ เมตร  (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถงัน้ําใส

ขนาดความ

จุ ๕๐๐ ลบ.

ม. พรอ้มโรง

สบูน้ํา 

ระบบการประปาของ

เทศบาลฯ มคีวาม

พรอ้มในการผลติ

น้ําประปาเพื่อ

ประชาชนมากขึน้ 

กองการ

ประปา/กรม

ส่งเสรมิฯ/

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอื่น 

๒ โครงการก่อสรา้งหอถงัสงู เพื่อพฒันาปรบัปรุงระบบ

การประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ทีด่มีคีณุภาพมากยิง่ขึน้ 

ก่อสรา้งหอถงัสงู    ๑๒๐ ควิ          

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ หอถงัสงู ระบบการประปา มี

ความพรอ้มในการ

ผลติน้ําประปา 

กองการ

ประปา/

หน่วยงานอื่น 

๓ โครงการก่อสรา้งโรงสบูน้ํา

แบบบ่อแหง้ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการสบูน้ํา

ของกจิการประปา 

ก่อสรา้งโรงสบูน้ําแบบบ่อ

แหง้  จุดเริม่ตน้พกิดั

ภูมศิาสตร ์ 

๑๗๐๔๕๒๕.๖๗๐๙N  

จุดสิน้สุด  ๒๓๙๑๘๓.๒๐๗๘

E  (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

กําหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มโีรงสบูน้ํา  

๑ โรง  

มโีรงสบูน้ํารองรบัการ

บรหิารจดัการเรื่องน้ํา

เพยีงพอต่อการ

อุปโภค 

กองการ

ประปา/

หน่วยงานอื่น 

 รวม   ๓   โครงการ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ - -  
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แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๓ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม 

๗.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ๗.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการศกึษาความ

เหมาะสมเพื่อจดัทํา

แผนการก่อสรา้งระบบการ

จดัการน้ําเสยี 

 

-ศกึษาความเหมาะสมเพื่อ

จดัทําแผนการก่อสรา้ง

ระบบการจดัการน้ําเสยี 

ศกึษาความเหมาะสมเพื่อ

จดัทําแผนการก่อสรา้งระบบ

การจดัการน้ําเสยี 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ศกึษาความ

เหมาะสม

จดัการน้ํา

เสยี 

มกีารศกึษาความ

เหมาะสมทีไ่ดข้อ้มลู

มาตรฐานตรงตาม

ความเป็นจรงิก่อน

ดําเนินการก่อสรา้ง 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 

 

๒ โครงการก่อสรา้งระบบการ

จดัการน้ําเสยี 

เพื่อก่อสรา้งระบบการ

จดัการน้ําเสยี 

เพื่อก่อสรา้งระบบการจดัการ

น้ําเสยีภายในเขตเทศบาลฯ 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

สรา้งระบบ

จดัการน้ํา

เสยี 

ชุมชนมรีะบบการ

จดัการน้ําเสยีอย่าง

เป็นระบบ 

กอง

สาธารณสุข /

หน่วยงานอื่น 

 

๓ โครงการศกึษาความ

เหมาะสมและออกแบบ

ก่อสรา้งศูนยก์ําจดัขยะมลู

ฝอยรวมเทศบาลตําบลโนน

แดง 

 

เพื่อศกึษาความเหมาะสม

ในการก่อสรา้งศูนยก์ําจดั

ขยะมลูฝอยรวมป้องกนั

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

และสิง่แวดลอ้ม 

มกีารศกึษาความเหมาะสม

ก่อนดําเนินการก่อสรา้งศูนย์

กําจดัขยะมลูฝอยรวม 

จํานวน   ๑  แห่ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ศกึษาความ

เหมาะสม

ออกแบบ

ศูนยก์ําจดั

ขยะฯ 

ศูนยก์ําจดัขยะมลูฝอย

รวมเทศบาลฯ ไดร้บั

การศกึษาและ

ออกแบบอย่างถูกตอ้ง

ตามหลกัทางวชิาการ  

สาํนักงาน

สิง่แวดลอ้ม/

หน่วยงานอื่น 

 รวม   ๓   โครงการ - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนแดง สวนท่ี ๓ - 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เทศบาลตําบลโนนแดง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี  และกฬีา 

๑๒  ยุทธศาสตรพ์ฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

  ๑๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการงานของดอํีาเภอ

โนนแดง 

 

เพื่อสง่เสรมิการกระจาย

รายไดใ้นทอ้งถิน่และ

ประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่วของอําเภอโนน

แดง ยกระดบัภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่, ประชาสมัพนัธ์

ผลผลติการเกษตรทีม่ี

คุณภาพ และเพื่อขยาย

ตลาดใหก้บัเกษตรกร 

ภาครฐั ภาคเอกชน 

ประชาชน และเกษตรกร 

ร่วมมอืกนัประมาณ ๕,๐๐๐ 

คน 

 

(ขอรบัการสนับสนุนจาก

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

นครราชสมีา) 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ผูร้่วมงานไม่

น้อยกวา่รอ้ย

ละ๘๐  

ส่วนราชการและ

ประชาชนทุกภาคสว่น

ไดม้สีว่นร่วมใน

กจิกรรมความสามคัค ี

อบจ.นม. / 

หน่วยงานอื่น 

 รวม   ๑   โครงการ - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - 
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แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโนนแดง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙ 

(บาท) 
๒๕๗๐ 

(บาท) 
 

๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือทองแบนไฟเบอรกลาส
ขนาด17 ฟุตพรอม 
เคร่ืองยนตไมนอยกวา13 
แรงมา 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ือง
ดับเพลิง 

เคร่ืองชวยหายใจแบบถัง
อัดอากาศ(SCBA) 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

งานปองกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

๓ การรักษาความสงบ
ภายใน 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เล่ือยโซยนต ขนาด
เคร่ืองยนตไมนอยกวา0.7 
แรงมา แผนบังคับโซขนาด
ไมนอยกวา 11 นิ้วพรอม
อุปกรณ 

- ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ สำนักปลัดฯ 
(งานปองกันฯ) 

๔ การรักษาความสงบ
ภายใน 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด ๓๐๐ มม.     
พรอมอุปกรณและติดต้ัง  
จำนวน  ๑๐ ชุด 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

สำนักปลัดฯ 
(งานปองกันฯ) 
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แบบ ผ. ๐๓ 

บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๕ การรักษาความสงบ

ภายใน 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เคร่ืองตัดหญาแบบขอออน  
๑  เคร่ือง 

๑๑,๐๐๐ 

 

- ๑๑,๐๐๐ 

 

- ๑๑,๐๐๐ สาํนักปลดัฯ 

(งานป้องกนัฯ) 

๖ บริหารงานทั่วไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซ้ือกลองวงจรปดพรอม
ติดต้ังสำหรับภายในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลโนนแดง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สาํนักปลดัฯ 

๗ บริหารงานทั่วไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณครบชุดพรอมติดต้ัง 
(ประกอบดวยเคร่ือง
เพาเวอรมิก, ตูลำโพง๑๒” , 
ไมคลอย,เคร่ืองไมคลอย,  
ตัวไมคสาย, ขาต้ังตูลำโพง, 
สายลำโพง ๔๐ ม. ,         
ตัว SPEAKON ๔ ตัว ฯลฯ) 

๓0,000 ๓0,000 - - - สาํนักปลดัฯ 

๘ การเกษตร 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร -เคร่ืองสูบน้ำแบบหอยโขง  
เคร่ืองยนตดีเซล สูบน้ำได 
๓,๘๐๐ ลิตรตอนาที           
จำนวน   ๑  เคร่ือง  

- ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ - - สาํนักปลดัเทศบาล 
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แบบ ผ. ๐๓ 

บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เต็นทโครงเหล็ก พรอมผาใบคลุม

เต็นท ขนาด  5 x 12 เมตร  
จำนวน 5 หลัง/ชุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักปลัดเทศบาลฯ 

๑๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา -เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจง  
จำนวน  ๑๐  ชุด   
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - กองสาธารณสุข 

๑๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดต้ัง
สำหรับบริเวณตลาดสดเทศบาล
ตำบลโนนแดง  

200,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ  

๑๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงและอุปกรณ
พรอมติดต้ังบริเวณตลาดสด
เทศบาลตำบลโนนแดง 
 

200,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ  

๑๓ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 

เคร่ืองตัดหญาแบบขอออน 
จำนวน 3 เคร่ือง 

- 10,900 10,900 10,900 - กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๓ 

บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน  

จำนวน  1  เคร่ือง 
 

59,000 
 

- 59,000 
 

- 59,000 
 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ

ดิจิตอล จำนวน 2 เคร่ือง 

- - ๖,๐๐๐ -  - กองสาธารณสุขฯ  

๑๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
ตูเหล็กแบบ 2 บานเล่ือน 
ขนาด 88 cm ×40.7 cm 
× 88 cm สำหรับโครงการ
ศูนยฟนฟูสุขภาพ สุขใจใกล
บาน 

6,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

๑๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เคร่ืองวัดหนาผาก
อินฟราเรด จำนวน 2 เคร่ือง 
 

4,000 - - -  - กองสาธารณสุขฯ  

๑๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองพนยา สะพายหลัง 

จำนวน 2 เคร่ือง 

3,000 3,000 - -  - กองสาธารณสุขฯ  
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แบบ ผ. ๐๓ 

บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลตำบลโนนแดง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙ 

(บาท) 
๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑๙ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 

งานครัว 
เคร่ืองทดสอบคุณภาพน้ำ  Ph / 

Ec / Tds / เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ดิจิตอลมัลติฟงกชั่น  ๑ เคร่ือง 

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ร.ร. เทศบาลฯ 

๒๐ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามกลางแจง
สำหรับเด็กนักเรียน เยาวชน  
จำนวน ๑ ชุด 

(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ร.ร. เทศบาลฯ 

๒๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน  ชุดมานั่งปูนปนแฟนซี  
จำนวน ๘ ชุด 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร.ร. เทศบาลฯ 

๒๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 
 

 เคร่ืองตัดหญา แบบนั่งขับ 182,000 

 
182,000 

 
182,000 

 
182,000 

 
182,000 

 
ร.ร. เทศบาลฯ 

๒๓ แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ำ  ๒ เคร่ือง    สูบน้ำ
ไดไมนอยกวา ๕๐ ลบ./ม.  สงน้ำ
ไดสูงไมนอยกวา ๓๐ ม. ขับดวย
มอเตอรไฟฟา ๑๕ กิโลวัตต ๒๐ 
แรงมา  ไฟฟา๒๒๐/๓๘๐ 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - กองการประปา 

    รวม    ๒๓    รายการ ๒,๔๔๗,๕๐๐ ๒,๗๙๔,๐๐๐ ๒,๖๓๗,๐๐๐ ๑,๖๕๙,๐๐๐ ๑,๒๑๘,๑๐๐  

 



 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๔ - ๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

  ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
   เนื่องดวยในกระบวนการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโครงการเปน
หนาท่ีท่ีสำคัญอยางหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลตำบลโนนแดง   
จึงจำเปนตองมีองคกรท่ีทำหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  ซ่ึงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒  และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
 จุดมุงหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนำแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไร  เพ่ือใหสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร
ฉบับตอไป  ดังนั้นการท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจำเปนตองประเมินผลการ
ปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  เพ่ือนำไปสูการวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวา
การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม   
ดังนั้นในข้ันตน  เทศบาลตำบลโนนแดง  จึงติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหไดขอมูล ขอเท็จจริง     
อันนำมาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงแบบท่ีเทศบาลตำบลโนนแดงกำหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ คือ 
    ๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๐  คะแนน 
   ๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ๑๕  คะแนน 
  ๓. ยุทธศาสตร  ๖๕  คะแนน  ประกอบดวย 
    (๑) ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๑๐  คะแนน 
    (๒) ยทุธศาสตรขององคกรปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
    (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
    (๔) วิสัยทัศน   ๕  คะแนน 
    (๕) กลยทุธ   ๕  คะแนน 
    (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  ๕  คะแนน 
    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร  ๕  คะแนน 
    (๘) แผนงาน   ๕  คะแนน 
    (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม   ๕  คะแนน 



 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๔ - ๒ 
 

    (๑๐) ผลิต/โครงการ   ๕  คะแนน 
    คะแนนรวมท้ังสิ้น  ๑๐๐ คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลโนนแดงไมควรนอยกวารอยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
 
  

  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ในสวนของการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตำบลโนนแดงนั้น ไดดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548    
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒  ในการประเมินผลแผนนั้นจะตอง
ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และท่ีเก่ียวของ  เม่ือผูบริหารทองถ่ินได
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลวและนำไปเปนกรอบในการปฏิบัติจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป, งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม, และยังมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป  เพ่ือใหมีการระบุชวง
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  รวมท้ังยังเปนการประสานการ
ดำเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือลดความซ้ำซอนของการดำเนินงาน  สำหรับโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพทางเทศบาลฯก็ไดดำเนินการจัดทำบัญชีประสานโครงการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับอำเภอพิจารณาสงตอไปยังคณะกรรมการฯระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  หากโครงการดังกลาวเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการก็จะพิจารณานำโครงการดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือ
ดำเนินการตอไป 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด  6   
ขอ  28  ไดกำหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบดวย    
   (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน   
  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน   
  (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน   
   (4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน   
  (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน   
   โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
 
 
 
 
 



 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๔ - ๓ 
 

   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด  6  ขอ  29  และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๑๒  ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไว  ดังนี้ 
 (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 
  แนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตำบลโนนแดง  ประกอบดวย 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๔. ยุทธศาสตรและแผนงาน  ๑๐  คะแนน 
๕. โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน 

   คะแนนรวมท้ังสิ้น  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
 
 
  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนแดง 
  จากอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในสวนของเทศบาลตำบลโนนแดง
ไดกำหนดรูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินโครงการ/กิจกรรมไว ดังนี้ 
  1.  ทำการประเมินผลเม่ือมีการดำเนินโครงการแลวเสร็จ  ทำการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ  
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีใชจริง  ปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  จัดทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ  ประโยชน/ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ  โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอาทิเชน 
การตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณบุคคล  เปนตน 
  2.  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดมาทำการประมวลผลและทำการวิเคราะหขอมูล  จัดทำขอเสนอแนะ  
จัดทำรายงาน  และนำเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  และ
เสนอสภาเทศบาลเพ่ือรับทราบตามลำดับตอไป   
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

   ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนแดง ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตำบลโนนแดง ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 
   

   โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนาซ่ึงแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จากเครื่องมือ
ท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
    แบบท่ี  ๑  แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
    แบบท่ี  ๒  แบบการประเมินตนเอง 
    แบบท่ี  ๓  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    แบบท่ี  ๔  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
   แบบท่ี  ๕  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดงในปท่ีผานมาไดสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมท้ัง 12 ยุทธศาสตร 

โดยแยกเปนการประเมินผลการพัฒนาสรุปได ดังนี้ 

    ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปงบประมาณที่ผานมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวน 
โครงการ 

ใน
แผนพัฒนา 
ประจำป 

จำนวน 
โครงการ 
ท่ีดำเนิน  
การจริง 

รอยละ 
ของ 

โครงการ 
ท่ีดำเนิน 
การจริง 

จำนวน 
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 
ประจำป 
(บาท) 

จำนวน
งบประมาณท่ี
ดำเนินการ 

จริง 
(บาท) 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ท่ีดำเนิน 
การจริง 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ยุทธศาสตรการ
บริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ 

36 19 ๕๒.๗๘ 11,783,000 ๑๒๒,๖๓๕ ๑.๐๔ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 

49 ๒๘ ๕๗.๑๔ 12,240,425 ๕,๑๘๙,๔๑๘ ๔๒.๔๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานสาธารณสุข 

40 ๙ ๒๒.๕๐ 1,251,600 ๒๒๗,๖๘๐ ๑๘.๑๙ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสวัสดิการสังคม 

14 ๔ ๒๘.๕๗ 7,310,700 ๒๐,๘๔๐ ๐.๒๙ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

3 1 ๓๓.๓๓ 220,000 ๑๗,๔๕๐ ๗.๙๓ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตร
โครงสรางพ้ืนฐาน 

113 ๑๖ ๑๔.๑๖ 124,883,250 ๖,๐๒๑,๔๒๔.๖๘ ๔.๘๒ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

31 7 ๒๒.๕๘ 492,000 - ๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8  ยุทธศาสตรการ
กีฬาและนันทนาการ 

13 ๕ ๓๘.๔๖ 792,000 ๑๖๑,๑๔๐ ๒๐.๓๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 9  ยุทธศาสตร
สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

5 ๑ ๒๐.๐๐ 450,000 - ๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 10  ยุทธศาสตร
ดานเกษตรกรรม 

15 ๒ ๑๓.๓๓ 1,901,000 - ๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 11  ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 

14 ๖ ๔๒.๘๖ 800,000 ๑๖,๖๘๕ ๒.๐๙ 

ยุทธศาสตรท่ี 12  ยุทธศาสตร
พัฒนาการทองเท่ียวและบริการ 

5 ๓ ๖๐.๐๐ 555,000 ๑๐๐,๐๓๒ ๑๘.๐๒ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๑ ๒๙.๘๘ ๑๖๒,๖๗๘,๙๗๕ ๑๑,๘๗๗,๓๐๔.๖๘ ๗.๓๐ 

 
ท่ีมา : แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.25๖๑-256๕) เทศบาลตำบลโนนแดง เฉพาะป พ.ศ.25๖๓  , แผนการ
ดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ ของเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
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    (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมเชิงคุณภาพ   ประกอบดวย 
  (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เทศบาลตำบลโนนแดง มีการคมนาคมสายหลักท่ีสะดวก        
มีถนนท่ีไดมาตรฐานผาน 1 สาย ไดแก ทางหลวงหมายเลข 207 (ถนนเจนจบทิศ) สามารถเดินทางไปจังหวัด
ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดหลายจังหวัด นอกจากนี้ยังมีถนนทางหลวงชนบทเชื่อมกับอำเภอบัวใหญ  
อำเภอสีดา  และถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อมกับอำเภอพิมาย  ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญๆ ของจังหวัด 
ไดแก ประสาทหินพิมาย  เข่ือนพิมาย  และไทรงาม  มีสายน้ำไหลผานตลอดท้ังป    และยังใชในการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม การจับสัตวน้ำ และปลูกผักสวนครัว เพ่ือบริโภค  และจำหนายตลาดเทศบาลชวงเชา
และเย็นโดยตอเนื่องและสม่ำเสมอ  สวนการบริการดานการสื่อสาร การไฟฟา โทรศัพท ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันพอสมควร 

  (2) ดานเศรษฐกิจ  ประชากรมีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพทำนา การเพาะปลูก
ไดผลดี  แตอาจมีบางปไดรับผลกระทบจากน้ำทวม หรือภัยแลง การประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรมมี
คอนขางหนาแนน  มีลูกคาจากตางอำเภอ ไดแก อำเภอคง อำเภอประทาย เปนตน มาใชบริการคอนขางมาก 
โดยเฉพาะตลาดนัดวันศุกร  

  (3) ดานสังคม จำนวนประชากรกับจำนวนพ้ืนท่ีอยูในอัตราท่ีเหมาะสม คือ 7๑๕ คนตอ
ตารางกิโลเมตร  ประชากรสวนใหญมีภาษาพูด ประเพณี วัฒนธรรม และนับถือศาสนาเดียวกัน จึงมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีความขัดแยงในชุมชน การบริการดานสาธารณสุขประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง   
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สถิติคดีอาชญากรรมเกิดข้ึนนอยมาก 

(4) ดานการเมืองและการบริหาร  ประชาชนมีความสนใจในการมีสวนรวมทางการเมือง 
และใหความรวมมือกับหนวยราชการเปนอยางดี บุคลากรของเทศบาลก็มีศักยภาพในการทำงานมากพอสมควร
ในการชวยดานการบริหารดำเนินงานทุกๆสวน  ซ่ึงงบประมาณในแตละปสามารถนำไปบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    มีการพัฒนาดานตางๆในอัตราสวนท่ีเหมาะสมนาพอใจ  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจาง มีความเขาใจในการทำงาน มีความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหเปนไป
ในทิศทางท่ีประชาชนตองการได  การบริการดานการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ มีวินัยทางการเงินการคลังดี 
บุคลากรทุกคนชวยกันประหยัด และใชประโยชนจากการใชเงินงบประมาณอยางคุมคามากท่ีสุด 

  (5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิต
ของประชาชน ไดแก  น้ำ  ซ่ึงมีสายน้ำสำคัญไหลผานตลอดป ไดแก ลำสะแทด และยังไมมีปญหาเรื่องคุณภาพ
น้ำ    แตในปท่ีผานมาเกิดปญหาภาวะโลกรอนและเกิดการขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนไมเพียงพอ
ตอความตองการสงผลใหเกิดการขาดแคลนแหลงน้ำในการอุปโภคบริโภค การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
สามารถดำเนินการกำจัดและควบคุมไดมีผลกระทบใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชนนอยมาก 

   การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลโนนแดง ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนแดงในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
    แบบท่ี  ๑  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนแดง 

แบบท่ี  ๒  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
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จากการดำเนินงานในดานตางๆ ของเทศบาลตำบลโนนแดง  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนแดงสามารถสรุปไดดังนี้  

1. ประชาชน ชุมชน องคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลโนนแดงดวยดีสงผลใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีดี 

2. ประชาชนสวนใหญใหความสำคัญและรวมมือรวมใจในกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมตางๆท่ีจัด
ข้ึนเกิดความสามัคคีในชุมชนมากข้ึน  

3. สภาพสังคมในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากมีจุด
ตรวจของเจาหนาท่ีตำรวจท่ีคอยชวยเหลืออำนวยความสะดวกแกประชาชนอยูตลอด 

4. บุคลากรของเทศบาลมีความพรอมท้ังทางดานความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาชุมชนใหกาวหนา 
5. เทศบาลตำบลโนนแดงมีหลักการบริหารงานท่ีดี เชน มีการวางแผนท่ีดี มีการประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนๆ เปนไปในทิศทางท่ีดี   
6. พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนนแดงเปนเสนทางเชื่อมผานไปยังอำเภอตางๆ โดยใชทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 207  (ถนนเจนจบทิศ) เชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ กิโลเมตรท่ี ๓๑๐ 
บานวัด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ผานเทศบาลตำบลโนนแดงไปยังอำเภอประทาย และ
จังหวัดตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. เทศบาลตำบลโนนแดงมีตลาดสดเทศบาลเปนศูนยกลางการจำหนายซ้ือขายสนิคา 
8. มีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอำเภอโนนแดง  ท่ีอำนวยความสะดวก

ทางดานการเงินแกประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอโนนแดง 
9. สำหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คาดวาการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนน

แดงจะชวยลดปริมาณขยะลงได และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
10. มีการสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นเพ่ือใหประชาชนไดนำไปประกอบอาชีพเพ่ิม

รายไดใหกับครัวเรือน 
  
   ในสวนของผลกระทบ (Impact)  จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนแดง  มีการดำเนินงานใน
ดานตางๆ มากมายหลายดานซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตามมาไดดังนี้ 

1. ในบางปเกิดการขาดแคลนทรัพยากรน้ำเพ่ือทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำมีความ
เค็มและกรอย  ฝนท้ิงชวงจึงเกิดการขาดแคลนน้ำ 

2. ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ซ่ึงผลผลิตจะข้ึนอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ ในบางปจะประสพปญหาภัยแลง และบางปจะประสพปญหาน้ำทวมผลผลิตเสียหาย 

3. ประชาชนสวนใหญไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตเกิดการวางงานขาดรายได 
4. เทศบาลตำบลโนนแดงยังขาดการจัดระเบียบของเมืองยังไมครอบคลุมท่ัวถึง  
5. เทศบาลตำบลโนนแดงยังขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการขนาดใหญท่ีจะ

มาพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลอีกหลายดานหลายโครงการ 
6. สภาพสังคมสวนใหญมีการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูชุมชนเมือง สงผลใหความสัมพันธในครอบครัว

มีผลกระทบตอการเลี้ยงดูเด็กเยาวชนอาจขาดความอบอุนจากครอบครัว 
7. ประชาชนยังใหความสำคัญเก่ียวกับการสืบทอดภูมิปญญาของทองถ่ินนอยลง 

   ๘.  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐานยังตองการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ
เพ่ือใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล 



 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เทศบาลตาํบลโนนแดง ส่วนท่ี ๔ - ๙ 
 

 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 ๑) อาจเกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองผานกระบวนการหลากหลายข้ันตอนซับซอนมากยิ่งข้ึน 
 ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยาก 
 ๓) ปญหาบางอยางอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ี

ทำไดยากข้ึนและบางเรื่องอาจทำไมได 
    ๔) การสงเสริมฝกอบรมการประกอบอาชีพในดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมชองทางการเลือกใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว   

 
 
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกันกับแผนทุกระดับ   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนสำคัญ  
๓)  ควรมีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปใหสามารถดำเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณนั้นๆ   
๔)  ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลโนนแดง ควรพิจารณาวางแผนการตั้งงบประมาณในแต

ละปใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดำเนินการ  ซ่ึงจะชวยลดปญหาการทำงานท่ี
ซ้ำซอนในเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีมากเกินความจำเปน (โอนเพ่ิม-โอนลด-โอนตั้งจายรายการ
ใหม)  สงผลใหภาพลักษณในการวางแผนการบริหารงบประมาณขององคกรไมมีประสิทธิภาพ 
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