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คำนำ 
 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)     เพื่อนำไป 

สู่การปฏิบัติและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ท่ีกำหนดว่าให้แผนพัฒนาจังหวัดมาระยะเวลาส่ีปี และ

มาตรา 19   ท่ีกำหนดว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ

เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ดังนั้น จึงได้กำหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 กำหนดว่าเมื่อ

ประกาศให้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนิน

กิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐท้ังปวงท่ีกระทำในพื้นท่ีจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัดดังกล่าว เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการจัดทำ

และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด ซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  

2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนเมืองและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของ

ประชาชนต่อไป 

 

 

คณะผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
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ส่วนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลโนนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดอุดรธานี  แต่เนื่องจากอยู่

ห่างไกลจากตัวอำเภอศรีบุญเรือง  การคมนาคมไม่สะดวก  ราษฎรจึงขอโอน 9 หมู่บ้านแยกจากอำเภอศรีบุญเรือง  

มาขึ้นกับอำเภอนากลางและกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศโอนพื้นท่ีเมื่อวันท่ี  21  กันยายน  2529  และยกฐาน

เป็นตำบลโนนเมือง  เมื่อวันท่ี  1  สิงหาคม  2529  ปัจจุบันเป็นตำบลท่ีอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ช้ัน 5  ก่อต้ัง

เมื่อ พ.ศ. 2540  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ต้ังอยู่

บ้านนาอ่างทอง  หมู่ท่ี 13  ตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากอำเภอนากลาง  22  

กิโลเมตร ในยุคแรกของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เริ่มต้ังเป็นนิติบุคคล  มีการแต่งต้ังสมาชิก

จากกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีเข้ามาบริหารจัดการและมีการแบ่งการบริหารดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร 7  คน  คือ 

1.  นายเฉลิม  สาทา        ตำแหน่ง อดีตกำนันตำบลเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง 

2.  นายคำภู คำแก้ว       ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายกัณหา บุญนนท์      ตำแหน่ง กรรมการ 

4.  นายเหมือน วรรณพัฒน์   ตำแหน่ง กรรมการ 

5.  นายทองสืบ ศรีกุล       ตำแหน่ง กรรมการ 

6.  นายสมควร ทุมซะ       ตำแหน่ง กรรมการ 

7.  นายควง   ภูคำใบ       ตำแหน่ง กรรมการ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ    มาจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านโดยตำแหน่ง 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 

ตำบลโนนเมือง อยู่ในเขตพื้นท่ีอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 

53  กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยออกจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูโดยใช้เส้นทางถนนอุดรธานี – เลย มุ่งหน้าไป

อำเภอนากลาง แยกเล้ียวซ้ายเข้าได้ 2 เส้นทาง  คือเล้ียวซ้ายเข้าตำบลฝ่ังแดง  ผ่านตำบลฝ่ังแดง เข้าสู่ตำบล      
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โนนเมืองและอีกเส้นทางหนึ่ งเล้ียวซ้ายแยกหนองบัวคำแสนผ่านบ้านหนองด่าน  ผ่านตำบลอุทัยสวรรค์             

เข้าสู่ตำบลโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มีเนื้อท่ีประมาณ 30.95  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

43,077  ไร่ 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบสูง 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ จรด  ตำบลอุทัยสวรรค์  และตำบลฝ่ังแดง  อำเภอนากลาง 

ทิศใต้  จรด  ตำบลโนนม่วง  อำเภอศรีบุญเรือง 

ทิศตะวันออก จรด  ตำบลโนนขม้ิน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

ทิศตะวันตก จรด  ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง  และตำบลผาสามยอด  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี ๓ ฤดู 

                        - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน 

                        - ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม  

                        - ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  

1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินของตำบลโนนเมือง ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย  
2. ด้านการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ังหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านโนนเมือง นายศิริชัย  สนสมบัติ (กำนัน) 
2 บ้านโนนม่วง นางอุบล  สิทธิ 
3 บ้านโนนไหม นายนิคม  อ่อนสะอาด 
4 บ้านโนนศิลา นายทองสุข  โพธิ์แข็ง 
5 บ้านโนนสง่า นางวันนา  ศรีโนนยาง 
6 บ้านต้างคำ นายอุดร  สังฆเพศ 
7 บ้านภูพระ นายอำนวย  ราชบาศรี 
8 บ้านโนนผักหวาน นายทวี  สิมลี 
9 บ้านมอเล้ียว นางวิลัย  ถมมา 
10 บ้านโนนเปรมชัย นายจันทร์ดา  บุญสมัคร 
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11 บ้านโนนม่วงใต้ นางปภาวรินทร์  จันทะกล 
12 บ้านโนนชัยศรี นายสนิท  ทุมซะ 
13 บ้านนาอ่างทอง นายทองเล็ก  บุญเพ็ง 
14 บ้านโนนศิลาเหนือ นายสมบัติ  เพียอา 
15 บ้านโนนผักหวานใต้ นายสุวัฒน์  โคตรนาม 

2.2 การเลือกต้ัง 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. เมื่อวันท่ี  12  ตุลาคม 2560  
-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  7,976  คน 
-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.  5,534  คน 
   คิดเป็นร้อยละ  69.38  ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

3. ประชากร 

3.1 ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ประชากรท้ังส้ิน  11,046  คน แยกเป็น 

ชาย      5,572    คน 

หญิง      5,466    คน 

จำนวนครัวเรือน     2,752    ครัวเรือน 

ข้อมูลเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง 

ข้อมูล  ณ วันที่  2 เมษายน  2562 

 
หมู่ท่ี 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

จ ำ น ว น
หลังคาเรือน 

ปี 2561 ปี  2562 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 โนนเมือง 217 383 433 816 383 435 818 
2 โนนม่วง 271 515 532 1,047 513 536 1,049 
3 โนนไหม 276 603 607 1,210 600 610 1,210 
4 โนนศิลา 132 274 239 513 274 238 512 
5 โนนสง่า 189 391 350 741 394 349 743 
6 ต้างคำ 172 315 296 611 315 293 608 
7 ภูพระ 250 473 490 963 480 487 967 
8 โนนผักหวาน 150 330 297 627 334 298 632 
9 มอเล้ียว 59 98 107 205 97 108 205 
10 โนนเปรมชัย 185 386 376 762 384 381 765 
11 โนนม่วงใต้ 177 384 382 766 387 382 769 
12 โนนชัยศรี 139 276 256 532 274 253 527 
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13 นาอ่างทอง 186 375 362 737 370 367 737 
14 โนนศิลาเหนือ 194 430 423 853 431 422 853 
15 โนน ผักหวาน

ใต้ 
155 344 316 660 336 315 651 

รวม 2,752 5,577 5,466 11,043 5,572 5,474 11,046 
 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

- การคาดการณ์จำนวนประชากร ในเขตพื้นท่ี โดยเปรียบเทียบจากสถิติ มีความคาดเคล่ือน จากปีท่ีผ่านมาลดและ

เพิ่ม 100 คน โดยประมาณ 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา 

ลำดับ สถานศึกษา 
จำนวนสถานท่ี (แห่ง ) 

ปี 2561 ปี 2562 
1 
2 
3 
4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 
ศูนย์การเรียนชุมชน/ 
ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 

7 
4 
4 
6 
 

7 
4 
4 
6 
 

 

4.2 สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลของรัฐ                  -    แห่ง 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน        1   แห่ง 

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                       15 แห่ง  มี อสม. 230  คน 

-  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก )     7   แห่ง 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        -   แห่ง 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                      ร้อยละ  100 

4.3 อาชญากรรม  

- ไม่มีสถิติอาญากรรมในเขตพื้นท่ีในปีท่ีผ่านมา  

4.4 ยาเสพติด  

- ยาเสพติดในพื้นท่ีมีท้ังผู้ขายและผู้เสพ เนื่องจากเป็นตำบลท่ีมีประชากรจำนวนมากจึงยากแก่การควบคุม         

กลุ่มเส่ียง คือ กลุ่มวัยรุ่นในเขตพื้นท่ี 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 - งานรับผิดชอบตามอำนาจหน้าท่ี งานพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ เช่นดำเนินโครงการต่างๆท่ีเกี่ ยวกับการ

สังคมสงเคราะห์ในเขตพื้นท่ี เช่น ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ชรา และ ผู้พิการ เป็นต้น 

 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 

ทางบกมีถนนสายหลัก  จำนวน  2  สายคือ 

 -  ถนนสายโนนเมือง – หนองบัวคำแสน  ระยะทาง  21  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 

 -  ถนนสายโนนเมือง – ฝ่ังแดง             ระยะทาง  20  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 

5.2  การไฟฟ้า 

-  จำนวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน   15       หมู่บ้าน 

-  ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า     2,752   ครัวเรือน 

 - การไฟฟ้าทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองมีใช้ท่ัวถึงแต่บางแห่งยังขาดไฟทางสาธารณะ  

5.3  การประปา 

-  จำนวนหมู่บ้านท่ีมีน้ำประปาเข้าถึงจำนวน   15       หมู่บ้าน 

-  ครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปา        2,752   ครัวเรือน 

- การประปาทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองมีใช้ท่ัวถึงในรูปแบบประปาหมู่บ้าน  

5.4  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

- โทรศัพท์ 

-  ท่ีทำการไปรษณีย์โทรเลข    1  แห่ง  (สาขาย่อยอำเภอนากลาง) 

-  หอกระจายข่าว              15  แห่ง 

-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ    3  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช  ได้แก่ ข้าว อ้อย แตงโม ผักต่าง ๆเล้ียงสัตว์  
ได้แก่  โคเนื้อ หมู เป็ด ไก่ และปลำน้ำจืดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ได้แก่ 
กลุ่มเอ็นทอด  กลุ่มไวน์  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มข้าวกล้อง  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ประชากร
บางส่วนอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด  เช่น กลุ่มขายลอตเตอรี่ 

6.1 การเกษตร 

1.1  เกษตรกรรม   ร้อยละ  80 

1.2  ค้าขาย   ร้อยละ  10 
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1.3  รับจ้างท่ัวไป   ร้อยละ    7 

1.4  อื่น ๆ   ร้อยละ    3 

 

 

6.2 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 

2.1  ธนาคาร      -  แห่ง 

2.2  สถาบันการเงิน ต.โนนเมือง  1   แห่ง 

2.3  โรงแรม      -  แห่ง 

2.4  ปั้มน้ำมัน            11   แห่ง 

2.5  โรงสีข้าว            22   แห่ง 

2.6  ร้านค้าและบริการ           139 แห่ง 

2.7   อื่นๆ            16   แห่ง 

การรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนกลุ่มทุกประเภท  29   กลุ่ม  แยกเป็น 

-  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    2   กลุ่ม 

-  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน          25   กลุ่ม 

-  ชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเมือง    1    กลุ่ม 

-  กองทุนสวัสดิการออมความดีเพื่อสังคมตำบลโนนเมือง 1  กลุ่ม 

6.3 แรงงาน 

- แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี แต่มีจำนวนน้อยเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เดินทางเข้าไปทำงาน       

ยังแหล่ง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีมีกำลังในการจ้างแรงงานในอัตราท่ีสูงตามกฎหมายกำหนด นอกเขตพื้นท่ี 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

 - ประชากรในเขตพื้นท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา

แต่โบราณ เช่น ทำบุญตักบาตรประจำวัน การทำบุญในวันพระวันสำคัญต่างๆ มีความเช่ือเรื่องบาปบุญ ผี สาง 

เทวดา ในชุมชน แต่และครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านท่ีดีต่อกัน มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อกันและกัน 

- โดยมีสถาบันและองค์กรการศาสนา ดังนี้ 

 -  วัด      6  แห่ง 

 -  สำนักสงฆ์     9  แห่ง 

 -  มัสยิด     -  แห่ง 

 -  ศาลหลักบ้าน           15  แห่ง 
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 -  โบสถ ์     -  แห่ง 

 

 

 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

 - ประเพณีบุญคูณลาน  

 - ประเพณีบุญข้าวจี ่ 

 - ประเพณีบุญมหาชาติ  

 - ประเพณีสงกรานต์  

 - ประเพณีบุญบั้งไฟ  

 - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

 - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  

- ประเพณีบุญข้าวสาก  

- ประเพณีบุญกฐิน  

- ประเพณีลอยกระทง  

- ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น  

- ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน ( ภาษาถิ่น )  

- งานจักสาน เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น สุ่ม ตระกร้า แห เป็นต้น  

- แปรรูปอาหาร แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาส้ม ปลาร้า เป็นต้น  

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

               - ข้าวฮาง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ            

 8.1 น้ำ 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ  

        - แม่น้ำไม่มี 

        - คลองชลประทาน 4 สาย 

            - คลองธรรมชาติ    8 สาย 

 8.2 ป่าไม้ 

 - มีป่าไม้สาธารณะ ป่าบะโมก 
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 8.3 ภูเขา 

 – มีภูเขาในเขตพื้นท่ีป่าไม้สาธารณะ ป่าบะโมก 

 

 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 -  พื้นท่ีทำการเกษตร  37,000  ไร่ 

 -  พื้นท่ีป่าไม้     3,500  ไร่ 

 -  ท่ีอยู่อาศัย     2,577  ไร่ 

9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

 -ไม่มี 
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2561  2580 

 

 

 

                                                                                              

ส่วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561 – 2580 ) 6 ด้าน  
1.1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
1.2.ยุทธศาสตร์ด้านชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
1.3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1.4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
1.6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  

1.จะมีช่วงระยะพัฒนา 4 ระยะ  

2.ระยะการพัฒนาต่อช่วงคือ 5 ปี  

3.แผนมีระยะเวลา 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 )  

สรุปได้ ดังนี้  

ระยะท่ี 2 

( 10 ปี ) 

ระยะท่ี 4 

( 15 ปี ) 

ระยะท่ี 5 

( 20 ปี ) 

ระยะท่ี 1 

( 5 ปี ) 

แผน 12 

(พ.ศ.2561-2565 ) 

แผน 13 

(พ.ศ.2566-2570 ) 

แผน 14 

(พ.ศ.2571-2575 ) 

แผน 15 

(พ.ศ.2576-2580 ) 
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัย คุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ

ประเทศไทย กรอบ แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

 

 

1.การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  

2.การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปช่ัน สร้างความ

เช่ือมั่นใน กระบวนการยุติธรรม  

3.การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและ ชายฝ่ังทะเล  

4.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

5.การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอ้ย

ภายในประเทศสร้าง ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

6.การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  

7.การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

2.3.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการ แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ

มั่นคงและปลอดภัยด้าน อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบรหิารจัดการท้ัง

ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ เช่น  

1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพ เศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การ

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ

สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่

มูลค่ามากขึ้น  
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2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม และมีความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต และบริการ โดย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี หลากหลาย

ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ 

ปลอดภัยของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ

ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหป้รับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม 

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ 

ปลอดภัย  

 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี

ศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

ห่วงโซ่มูลค่าในระดับ สูงขึ้น  

-ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหม้ีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยการ ยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ใหบ้ริการ สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น  

(1) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร   

(2) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความ เจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ

โครงสร้างพื้นฐานทาง สังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพ  

(3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารและ การวิจัยและพัฒนา  

(4) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 

รวมถึงสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่างประเทศ  

2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยให้เป็น รากฐานท่ีแข็งแกร่ง ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี

ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
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(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค๑  

(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี  

(5) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง  

2.3.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนา และสร้างความมั่นคงใหท่ั้วถึง ลดความเหล่ือมล้ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ

แนวทางท่ีต้องใหค้วามสำคัญ อาทิ  

1.การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

5. การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

2.3.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรง่

อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้าง ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนำ้ รวมทั้งมีความสามารถใน

การป้องกันผลกระทบและ ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ

เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ี ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่าง บูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้รอ้มกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ี เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหม้ีขนาดท่ีเหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  

(7) การพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

(8) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้

ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตาม กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ อีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัย

สนับสนุน ดังนี้  

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  

3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย  

7.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  

9.การพัฒนาภาค เมือง และ พื้นท่ีเศรษฐกิจ  

10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 9-11 โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ส านักคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ้งเป็นแผน

หลักของการ พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development Goals : SDGs ) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้าง ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้

ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา

ประเทศรวมทั้งร่วมจัดทำ รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯเพื่อมุ่งสู่ ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน  

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 16 
 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี ประเทศกำลังประสบอยู ่ทำใหก้ารกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการ

ของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต๑ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนรว่ม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ต้องใหค้วามสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปาน

กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ น าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื” ของประเทศ  

4.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  

เป็นการกำหนด ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศ รายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ

สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง อุตสาหกรรมสร้างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

4.3 เป้าหมาย  

4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมต่่ำกว่ารอ้ยละ 5.0  

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051บาท (9,325 ดอลลาร๑ สรอ.) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร๑ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกวา่เฉล่ียรอ้ยละ 2.5 ต่อปี  

(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก ขยายตัวเฉล่ีย

ไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย อย่าง

มีคุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี 

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  

(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
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(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  

 

 

 

 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

(2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค๑และอุปทานของน้ำ  

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  

(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

(3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม  

5. แนวทางการพัฒนา  

5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และ นวัตกรรม ท้ังด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการ

บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน

ผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท๎จริงท้ังเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา  

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความรว่มมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

กำลังคนและแรงงานใหม้ีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ี สอดคล๎องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด

เสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เรง่รัดใหแ้รงงานท้ัง

ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพืน้ฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนใหแ้รงงานและปัจจัยการผลิตมีความ

ยืดหยุน่ในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพืน้ท่ีการ ผลิต เพื่อใหแ้รงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่

สาขา การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำ

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อ ยกระดับทักษะของแรงงานไทย  
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5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย๑ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี

ความ ยืดหยุน่ สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้า

ในรูปแบบ ต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนใหม้ีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและ

ช่องทางการตลาด ท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็น

ศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรง่ลงทุนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ 

เช่ือมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟใหเ้ป็นโครงข่าย

หลักในการ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพใหเ้ป็นท่าเรือ

อิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ

พัฒนา ด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วน

อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ับประเทศในการเป็นฐานการ

ผลิต ในภูมิภาคอาเซียน  

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิต

สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปร รูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ

เช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลด ระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหส้อด

คล๎องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ำถึง ปลายน้ำท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการ ประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห้าง

หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและ

แหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและ

เร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนปรับ

โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น โครงข่ายท้ังทางบก 

ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ ท่องเท่ียวทางทะเล 

ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม ต่างๆ 

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ 

ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ใน ระดับนานาชาติ รวมทั้ง

ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของ

พื้นท่ีท่ีมีความ เช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริม

การสร้างความเช่ือมโยง ด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
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โครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกัน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม

อนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรม ท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็น

กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังใน ระดับอนุภูมิภาคและใน

ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน 

รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็น ต้น ส่งเสริม

การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต๑ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ

สติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 

สนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค๑ 

การ ลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ

ลงทุนด้าน การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

รวมทั้งการให ้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม  

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้

มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นใหม้ีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้

บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหม้ีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ แรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่ม

ใหก้ับประเทศ วัยผู้สูงอายุใหม้ีการทำงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มี รายได้ในการดำรงชีวิต มี

การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ี จะก่อใหเ้กิดภาระแก่

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย  

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความ 

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์(Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรร งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเกง่ รวมทั้ง 

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน   

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับ 

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนใหส้อดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้  

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยูอ่าศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการ บริหารจัดการระบบ
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สุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเ้กิดความเป็น เอกภาพในการบริหาร

จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 

พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการ สุขภาพ 

(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์ 

เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมา

ใช้ ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการใหค้วามสำคัญกับมิติสุขภาพในทุก

นโยบาย สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหก้ารขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง

ผลกระทบของนโยบาย สาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน  

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย  

โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการ

มีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอ้มใหเ้ป็นต้นแบบของการ

ดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยาย ผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ  

5.3 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง

ค่าจ้างแรงงานใหชั้ดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันใหก้าร ใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ ทางการผลิตของ

เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล๎องกับพื้นท่ี สร้าง

หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต      

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย      

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหม้ีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ 

สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอ่าศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู ่

อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยูอ่าศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรว่มกับภาค

ธุรกิจเอกชน   

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ท่ีคำนึงถึง 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  
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5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏริูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนใหเ้กษตรกรราย

ย่อยท่ีไรท่ี้ดินทำกินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณา

การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ี

เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษ ีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความ เข้มแข็งด้านกฎหมายใหแ้กป่ระชาชน รวมทั้งการปรับปรุง

และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็น

ต้น  

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรบัความเป็น

เมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ

ของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ พัฒนา  

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน 

และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในห่วงโซ่

อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน อำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 

และโลจิสติกส์ใหม้ีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให ้ความสำคัญกับนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 

รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการ ลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการใหบ้ริการ จุดเดียว

เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

มากขึ้น  

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและ

ศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ

การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้โดย ส่งเสริมการปลูกไม้มค่ีา

ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ แบ่งปันผลประโยชน์

อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมนิมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก การอนุรักษ์ 
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จัดสรรท่ีดินให้แกผู้่ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานขอ้มูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ 

การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกัน 

การถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน บูรณาการระหวา่งหน่วยงานอย่างเป็น

ระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ

องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขัดแย่งเชิงนโยบายระหวา่งการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการ

น้ำแร่มาใช้ ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำ

เหมืองแร่ท่ีก่อ มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ

ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม ผู้ประกอบการใหส้ามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่

อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำ

การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อใหป้ระเทศไทยมีศักยภาพ

ใหม้ีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง อากาศ ขยะ น้ำ

เสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีใหก้ับ ประชาชน เร่งรัด

แกไ้ขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ ใหม่ใหม้าก

ท่ีสุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของ

เสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดย ให้ 

ความรู้แกป่ระชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความ รว่มมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใน

ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัด การพลังงานและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

เพื่อลด ความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพิ่มศักยภาพในการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลด ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
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ฐานขอ้มูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหค้วามสำคัญกับ การป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกนัเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง 

พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุํนต่อการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ

ใหบ้ริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม

ธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม

รองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

5.6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหม้ีช่องทางใหทุ้กภาคส่วนสามารถเข้าถึง 

เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาค ราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทาง

ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ

ยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในแต่

ละยุคสมัย ฯลฯ  

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหม้ีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐร่วมกับ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ท่ี เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหร้ะบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคลํองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูง  

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน เครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและ

น่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือใหก้ับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบ

ในวงกว้าง  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เม่ือ 6 มีนาคม 2562 

1. สภาพทั่วไป  

1.1 ที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูร่ะหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27' เหนือ และลองติจูด 100◦54' ถึง 

105◦37' ตะวันออก ต้ังอยูใ่นตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ติดต่อ

ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  
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1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม 105.53 ล้านไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มีความลาดเอียง

ไปทาง ตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งท่ีราบโคราช อยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่ม

แม่น้ำมูลและ ชีลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยูท่าง ตอนเหนือของภาค ต้ังแต่

แนวเขาภูพานไป จนถึงแม่น้ำโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล๎ง แบ่งเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะ

ร้อน และแห้งแล้งมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานีฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพล

ของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกำแพง กั้นลม

ฝนจากมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลใหพ้ื้นท่ีแอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร 

จังหวัดท่ีมีฝนตกมาก ท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-

กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิ

ต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี2559 มีพื้นท่ีรวม 105.53 ล้านไร่จำแนกเป็นพื้นท่ีป่าไม้15.66 ล้านไร่ หรือรอ้ยละ 

14.9 พื้นท่ีทาการเกษตร 63.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพื้นท่ีใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือรอ้ยละ 

24.7 ของพื้นท่ีภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมอุ่้มน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำ และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทำใหดิ้นเค็ม 

จึงมีข้อจำกัดต่อการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร  

1.5.2 แหล่งน้ำ มีลุ่มน้ำขนาดใหญ่ 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ลำน้ำหลักของภาค 2 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก ่แม่น้ำชีมีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย  

มีต้น น้ำท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ 641 

กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ท่ีเทือกเขาสันกำแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาย่อย 

ได้แก ่ลำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำเสียว ลำน้ำเลย ลำน้ำพอง และลำตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติขนาด

ใหญ่ ท่ีกระจายอยู ่ในพื้นท่ี เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำบาดาล มี

ปริมาณน้ำในเกณฑ๑เฉล่ีย 5-10 ลูกบาศก๑เมตรต่อช่ัวโมง ท่ีความลึกของบํอประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้ำ

บาดาลมีต้ังแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นท่ีในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หาก

เจาะน้ำบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ำเค็ม  

1.5.3 ป่าไม้ ในป2ี560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้จานวน 15.66 ล้านไรคิ่ดเป็นร้อยละ 14.9 ของพื้นท่ี 

ภาค หรือรอ้ยละ 15.3 ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ี

จะต้องม ีพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีส่วนใหญม่ีลักษณะเป็น ปา่เบญจพรรณ  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
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2.1 โครงข่ายถนน เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา 

และ สามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เช่ือมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และ

ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานีสกลนคร นครพนม) เช่ือมสู่สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งท่ี 3 (นครพนม-แขวงคำม่วน) และมีถนนท่ีเช่ือมโยงอุดรธานี-หนองคาย เช่ือมสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง

ท่ี 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)  

2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เช่ือมโยง

จาก ชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ๑เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 12 (ชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์มุกดาหาร) และเช่ือมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพาน

มิตรภาพไทยลาว แห่งท่ี 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเช่ือมโยงการค้า การลงทุนภายใต้กรอบความ

ร่วมมือกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  

2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒ (East- West Economic Corridor : EWEC 2 ) เช่ือมโยงจาก

ภาค กลางของเวียดนามในจังหวัดกว่างนาม เข้าสู่สปป.ลาว ทางด้านทิศตะวันออก ผ่านแขวงเซกอง แขวงจำปา

ศักดิ์สปป.ลาว และเข้าสู่ไทยท่ีด่านวังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  

2.2 รถไฟ มีเส้นทางเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นท่ีโครงการระเบียง

เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) 3 เส้นทาง ได้แก่  

1) กรุงเทพฯ-หนองคาย เช่ือมสู่สปป.ลาว  

2) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 

3) สาย ใหม่ เช่ือมโยงบ้านไผํ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.3 สนามบิน มี9 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ2 แห่ง คือ อุดรธานีและอุบลราชธานีและสนามบินภายในประเทศ 

7 แห่ง ได้แก่ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ รอ้ยเอ็ด และเลย  

2.4 ด่านชายแดน มี15 ด่านถาวร 23 จุดผ่อนปรน ท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ เพื่อนบ้าน  

2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญท่ี่อยู่ระหว่างดำเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วง 

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น

หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง

ระเบียง เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

2.6บริการสาธารณูปโภค  

2.6.1 ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเช่ือมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีสำคัญ ได้แก ่

เข่ือนอุบลรัตน์(ขอนแกน่) เข่ือนจุฬาภรณ์(ชัยภูมิ) เข่ือนลำตะคอง (นครราชสีมา) และเข่ือนสิรินธร (อุบลราชธานี)  
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2.6.2 ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นท่ีเขตเมือง ประกอบด้วย การประปา ส่วนภูมิภาค มหีน่วยงาน

ระดับ เขต 3 แห่ง คือ สำนักงานเขตประปาเขต 6 (ขอนแก่น) ส านักงานประปาเขต ๗ (อุดรธานี) และสำนักงาน

ประปาเขต 8 (อุบลราชธานี)  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  

3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  

3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี2559 เท่ากับ 

1,423,122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับปี2555 ท่ีมี

สัดส่วน ร้อยละ 10.3 ของประเทศ  

3.1.2 โครงสร้างการผลิตยังคงพึ่งพิงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในป2ี559 ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อย

ละ 20.5 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19.0 สำหรับภาคบริการ มีสัดส่วน ร้อยละ 60.4 ซึ่งประกอบด้วย 

สาขา ขายส่ง ขายปลีก ฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอื่นๆ ร้อยละ 12.6 2.3 และ 45.5 ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลัก

ของภาคมาจาก ภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะท่ี ภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของ

ภาคจากนโยบายการ จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี2559  

3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคมากขึ้น โดยป2ี559 มีการขยาย 

ตัว ร้อยละ 2.3 ซึ่งต่ำกว่าการขยายตัวของประเทศ ท่ีมีการขยายตัวร้อยละ 3.3 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของ

ภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนท้ิงช่วงและภัยแล้ง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกต่ำต่อเนื่อง ทำใหร้ายได้ลดลง 

ส่งผลกระทบต่ออำนาจซื้อของครัวเรือน  

3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในป2ี559 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว

ประชากร (GRP Per capita) เฉล่ีย 76,207 บาทต่อคนต่อปีซึ่งต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 2.8 เท่า และต่ำกว่า 

กทม. และ ปริมณฑลถึง 5.6 เท่า จังหวัดท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัวสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด

ขอนแก่น (112,038 บาท) นครราชสีมา (105,618 บาท) และอุดรธานี4 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ 

ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ

พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่

ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็น จะต้องแก๎ไขปัญหาพื้นฐานควบคํูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้

เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค๑ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหม้ีการ

เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหา โอกาสการน้ำความรู้ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด

ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ คมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของ

ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข๎อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
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โขงท่ีกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ใหแ้กภ่าค เพื่อให้มีอัตราการ

เติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ำกับพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 

 

 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศนูย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

วัตถุประสงค ์ 

- เพื่อแก๎ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของ ภาค 14 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

- เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีพึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพา 

กันในชุมชนได้  

- เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนใหก้ารเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

- เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้  

- เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุน 

ประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 

หนอง ฝายและพื้นท่ีชุ่มน้ำท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติใหส้ามารถ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งน้ำ ใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ใหเ้กิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) 

อ่างเก็บน้ำ ฝาย และ แหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำโขง ชีมูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการ

ผันน้ำระหวา่งลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  

4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างการใช้

น้ำทุก กิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผนบริหาร

จัดการน้ำท้ัง ในระยะเร่งดํวนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมี้รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง 

สังคม  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีท่ีดินทำกินของตนเอง 

ส่งเสริม การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้

ความรู้เพื่อให้มี รายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แกผู้่สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคม

ใหก้ับ กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและ

สนับสนุน การออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาล

ชุมชนในพื้นท่ี ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบส่ือสารทางอินเตอร๑เน็ตเช่ือมโยงโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ให้สามารถ ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหม้ี

ความ เท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะใหส้ามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมใหส้ถาบัน

ทางสังคมบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา ส่ือ และภาคเอกชน” ในการหล่อ

หลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมใหค้นไทยด าเนินชีวิตท่ียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิต

อาสา และมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก๎ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเส่ียง อาทิจังหวัด

ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร 

โดยส่งเสริมการ เรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับใหแ้กป่ระชาชน ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลำน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชน

บริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินจิฉัยและรักษา

โรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วย มะเร็งท่อน้ำดีพรอ้มท้ังพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อ

ติดตามการทำงาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็กโดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหค้วามรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนา 

การท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก 
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และ ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัย

เรียน ใหม้ี พัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง รา่งกาย และสังคม  

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ โดยยกระดับการใหค้วามช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

ด้าน กฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานรว่มกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน

การแก้ไข ข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมคุ้ิมกันในการปกป้องตนเองไม่ใหต้ก

เป็นเหยื่อ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พื้น

ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร 

สนับสนุนการรวมกลุ่ม เกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนหรือสหกรณก์ารเกษตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม  

2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไหใ๎หเ้ป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ใหค้รอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ังขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์

โดยส่งเสริม การผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหแ้ตกต่างจากสินค้า

เกษตรท่ีใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรอง

แบบมส่ีวนร่วมในการ ตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตร

อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อ ขยายฐานรายได้พรอ้มท้ังจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการ

วางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ใหต้อบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ

และการส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)ท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และความต้องการตลาด 

โดย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ

อุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ๑การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์

และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญท่ีเป็นสารต้ังต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า      
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ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีใหม้ีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตาม

ระบบมาตรฐานการเกษตร ตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร 

นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีและโคนมในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น 

โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริม การปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการ

เล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัด ระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่ม

ช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีสำคัญของภาค โดยมุ่งลงทุน

สร้าง เศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ท่ีใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ 

(พืช สัตว๑จุลินทรีย๑) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุ

สัตวืและ ชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ

ใหม่ๆ  ท่ีส่งผลต่อ การปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาค

สังคม โดยพัฒนาให ้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานีและสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อำนาจเจริญ 

และอุดรธานีโดยพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMPพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้าง

แบรนด๑เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ี

กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 

ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์

อินทรีย์พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม๑หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์

เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทาง

การเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในระดับชุมชน   

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นท่ี

เช่ือมโยง ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์ รอ้ยเอ็ด มุกดาหาร 

เพื่อการส่งออกสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นท่ี พัฒนาผู้ประกอบการ 

รวมทั้งสนับสนุนความรู้ ด้านกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง

การตลาดในต้นทุนท่ีต่ำโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใหก้้าวไปสู่การเป็น

ศูนย์กลาง แฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์และสกลนคร เป็นต้น โดย



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 31 
 

ส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบ

รุ่นใหม ่ใหม้ีทักษะ มีความรู้ ความสามารถท้ังการออกแบบและ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและ

ทันสมัย สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม 

และส่งเสริมการจับคํูธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส ทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและให้

เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่

อาศัยของผู้มีรายได้ น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัย

ของประชาชน และรักษา ความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุน

พลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใหค้งความอุดมสมบูรณ๑และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพื้นท่ี ต้นน้ำและปา่ธรรมชาติท่ีสำคัญ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

สุรินทร์และศรีสะ เกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่านอกเขตอนุรักษ์ให้

ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมี ส่วนร่วมในการฟื้นฟปูลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำและ

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนรุักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ำ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 

ภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความ

เช่ือมโยง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์สนับสนุน

สถาบันการ ศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหม้ีความพรอ้มด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต๑และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์และโรงงานนำร่อง เพื่อใหส้ามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ ได้อย่าง เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

แนวทางการพัฒนา  

1)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดย 

1)ส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่างๆ โฆษณา

ประชาสัมพันธ์แกน่ักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ี

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก ่เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเกา่

นครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่าง ของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่า

เรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียว นอกฤดูกาล ส่งเสริม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 32 
 

การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี

เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

และ อุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีมา

สร้าง เส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และเช่ือมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพักและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและ

ต่างประเทศ พัฒนาสินค้า และบริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใหเ้กิดความจดจ 

าและสร้างความโดดเดํน ลอก เลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ รักษา

มาตรฐานการใหบ้ริการ จัดทำแผน ท่ีท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย

นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหน้ักท่องเท่ียว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 

อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 

ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า

และ บริการ ให้สอดคล๎องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวให้ มีความหลากหลาย อาทิการท่องเท่ียว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 

(Leisure/Lifestyle)การ ท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/CaravanTours)      

การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events)เป็นต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือ

และการท่องเท่ียวทางนำ้ให้ได้ มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงาน

และรายได้เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มขึ้น  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานีหนองบัวลำภูและ 

ชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง 

จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ท้ัง

ภาษาไทย และต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคต้ังแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังใหเ้ด็กเข้าพิพิธภัณฑ๑ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการ

ของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ ของท่ีระลึก ปรับปรุง ส่ิงอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้

ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ

สนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬาใหค้รอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจาก การกีฬาและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ

ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องด่ืม โรงแรม 
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ร้านอาหาร การ เดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาใน

ด้านเวชศาสตร์ การ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ใหก้ับนักท่องเท่ียว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดยส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ท่ีคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น 

นักท่องเท่ียวคุณภาพ เพื่อให้สอดคล๎องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มาก 

กว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่าเงิน สนับสนุนใหค้นไทยเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากขึ้น รวมทั้งใหค้วามรู้ 

นักท่องเท่ียว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยใหน้ักท่องเท่ียว 

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง ในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจาย

นักท่องเท่ียว จากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรม การท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชน

และท้องถิ่น ท้ังใน ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล๎องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมทั้ง

พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรใน ภาคบริการและการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก๑ด้านภาษาต่างประเทศ 

นอกจากนั้นพฒันาสินค้า OTOP สินค้า วิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก รา้นอาหาร ท่ีพักใหม้ีคุณภาพดีส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของ นักท่องเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียง

เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิแผนการพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูง ช่วง นครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-

อุบลราชธานีและโครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน

ตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหม่ 

(บ้าน ไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ใหส้ามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่ง

สินค้าทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) 

และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลาง

การศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพื้นท่ีศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นท่ี
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อนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม และพื้นท่ีเปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบ

โครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหวา่งภาค เรง่รัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมท้ังส่งเสริม

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบ ขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสำคัญ อาทิเมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา และ

เมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ใหม้ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสานท้ังการทำงาน 

การอยูอ่าศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นท่ีบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ัง

บริเวณใกล้ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ใหม้ีความพรอ้มสำหรับรองรับ

กิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจาย

ความเจริญไปยังพื้นท่ีโดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเช่ียวชาญของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานและระบบราง ท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพรอ้มรองรับ การพฒันาอุตสาหกรรมการบินใน

จังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น 

นครราชสีมา และ อุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศ เพื่อนบา้นในการสร้างความ

เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรใหเ้พียงพอ สนับสนุนการจัดการด่าน

พรมแดน แบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เรง่เช่ือมต่อระบบ

สารสนเทศภายใน และระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถใหบ้ริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพิ่ม 

อัตรากำลังเจ้าหน้ำท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่ีมีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) 

พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหวา่ง

ไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหม้ีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน 

การ ลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัดการด าเนิน 

งาน โครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหม้ีความพรอ้มด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ี

ได้ มาตรฐานสากล  
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แผนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1  

ประกอบ ด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และ บึงกาฬ สรุปข้อมูลแผนการ

พัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นท่ี  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

1. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

( วิสัยทัศน์ เป้าประสงคร์วม ประเด็นยุทธศาสตร์ ) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ต้ังอยูต่อนบน ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ มีชัยภูมิท่ีโดดเด่น ในการเป็นจังหวัด

ท่ีเช่ือมต่อ “ประตูสู่อาเซียน” ไปยังประเทศ ลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ   

ข้ามไปยังฝ่ังประเทศลาวได้ และจากจุดกำหนดกอ่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งท่ี 5 ท่ีจังหวัดบึงกาฬ สามารถใช้

ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือและ เขตปกครองพิเศษกว่างซจ้ีวงของ

ประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเท่ียวเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนท่ีใด โดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงอัต

ลักษณ์ในเรื่อง ของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ อารยธรรมล้านช้างท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท้ังการเมืองการ

ปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน พระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคู่มาพรอ้มกันอารยธรรมอื่นๆ 

ใกล้เคียง ท้ังล้านนา สยาม พม่า และเขมร เป็นต้น มีแหล่ง ท่องเท่ียว ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เช่น 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่ง โบราณคดีสำคัญและมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี

และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ต้ังอยู่บา้นหว้ยเด่ือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น            

กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางท่ีเช่ือมต่อไปยังจังหวัดท้ัง 4 

ในกลุ่มจังหวัดการเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย

ท้ังทางรถยนต์ ท่ีมีถนนท่ีเช่ือมต่อกันได้ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รถไฟ ท่ีมีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานคร 

ไปยังอุดรธานี และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ท่ีผู้โดยสารท่ีจะเดินทางจากจังหวัดหนองคาย 

หนองบัวลำภู และบึงกาฬ สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
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อุดรธานีได้ และมีสนามบินจังหวัดเลย ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 

ใน 12 “เมืองต้องห้ามพลาด” นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหมเ่ป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในด้านการ

ท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อาทิ น้ำตกชะแนน น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกถำ้พระ และภูทอก 

เป็นต้น และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือวา่เป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองลุ่มแม่น้ำโขง ท่ีไม่ว่านักท่องเท่ียวหรือผู้มาเยือน

จะต้องกลับมาท่ีจังหวัดนี้ อยูเ่สมอ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญๆ ท่ีสามารถดึงดูดความ

สนใจนักท่องเท่ียวได้จำนวนมาก อาทิ ผาตากเส้ือ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในธี

มของทัศนียภาพและการผจญภัยท่ีสวยงาม มีการสร้างสกายวอล์คท่ียื่น จากหน้ำผาทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์

ท่ีงดงามชายฝ่ังแม่น้ำโขงได้ ซึ่งกำลังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้คนนิยมในขณะนี้ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 -2565) มีเป้าหมายสำคัญท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและ การลงทุน การท่องเท่ียว และการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร เพื่อใหค้รอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด้านมีศักยภาพในการแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียนได้ มี

การเช่ือมโยงการพัฒนาใน แต่ละด้านท่ีสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึ้น การ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดจะเป็นการสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนในพื้นท่ี และมี

ความสัมพันธ์กับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเส้นทางการ ท่องเท่ียวนั้นจะต้องส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นท่ี และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร OTOP และ สินค้าแปร

รูปต่างๆ ได้ ถนนท่ีเช่ือมโยงสู่กลุ่มจังหวัดนั้น จะต้องเป็นถนนท่ีมีความปลอดภัยสามารถเดินทางท่องเท่ียว และ

ขนส่งสินค้าได้ อย่างสะดวกสบาย สร้างความเช่ือมั่นใหก้ับนักลงทุนว่าถ้าได้ตัดสินใจมาลงทุนภาคอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แล้ว จะต้องเป็นฐานการผลิตท่ีมี

ศักยภาพ ได้แรงงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นต่อการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ประกอบการได้ การ ท่องเท่ียวจะต้องมีเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้สวยงามและ

มีความสะอาด มีการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบูรณ๑ และมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา

ทุกๆ ด้าน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี ทันสมัยมาประยุกต๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหเ้ป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีความ เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป แนวคิดและ

หลักการ กรอบแนวคิด การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น ได้ยึดแนวคิดใน

การพัฒนาตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนา ในด้านต่างๆ ท่ีต้อง

แข่งขันและอาจกํอใหเ้กิดความเส่ียงท้ัง จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความ

ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การ เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับ

สภาวการณ์ ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหาผลิต ภาพการผลิตคุณภาพ

การศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น โดยน าหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 

20 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง  
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(1) การน้อมนำและประยุกต๑ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 

(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังได้นำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท้ังนี้ เพื่อใหส้อดคล๎องกับการพัฒนาในระดับ ภาค และ

ระดับประเทศ ด้วย หลักการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นการ

จัดทำแผนท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและการลงทุน  

การท่องเท่ียว และการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร โดยเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพและพื้นท่ี

ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนนำนวัตกรรม เทคโนโลยี4.0 และ 

ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีสร้างความสมดุลระหว่างคน

กับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน กำลังแรงงาน เกษตรกร และผู้ประกอบการให ้สามารถ

แข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหส้ามารถเข้าสู่ตลาดการ

บริโภค และ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้  

2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision) “เกษตรอุตสาหกรรม

ชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ความหมาย 

 เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ กลุ่มจังหวัดมีการเกษตรช้ันน า (การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการ

เล้ียงสัตวื และการประมง) เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรช้ันนำเพื่อการแปรรูป

สร้างมูลค่าเพิ่ม ในพื้นท่ีตามความต้องการ ของตลาด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันนำ  

การค้าสากล กลุ่มจังหวัดมกีารค้า การลงทุน และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก 

การค้าชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์เป็นต้น ท่ีจะขยายสู่

การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ  

การท่องเที่ยวสากล กลุ่มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาตรฐานสากล สนองความ

ต้องการ ของตลาดท่องเท่ียว เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวช้ันน าในระดับประเทศ และระดับโลก  

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน การพฒันาของกลุ่มจังหวดัในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างเป็นลำดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน มีส่ิงแวดล้อม 

ท่ีอยูส่ะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอา
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เปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับ

ปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น้ำ ท่ีพักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมีงานทำ) มีสิทธิมีโอกาสรับรู้ข่าวสาร  

มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ์ เพื่อทำงานรว่มกันในชุมชน มีระบบเศรษฐกิจท่ี

หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยูเ่สมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิต รวมทั้ง 

เอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีท่ีมีมาในอดีต   

มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึง เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะ

สุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ำ  

กรอบการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด  

เพื่อใหม้ีความสอดคล๎องกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการใหม้ีประสิทธิภาพ      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบริหารงาน แก้ปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบ การด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อยูภ่ายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ี คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการกำหนด

เป้าหมาย และความต้องการด้านพัฒนาพื้นท่ีของภาคท่ีต้องมีความเช่ือมโยงกันในระดับ ภูมิภาคและ/หรือระหว่าง

ประเทศ โดยผ่านช่องทางการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเช่ือมโยงและขับเคล่ือน 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) ร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นใหเ้กิดการดำเนินงาน พัฒนาในพื้นท่ี  

เป้าหมายการพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560- 2579) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้  

1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้สูง  

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวโดย

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ 
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รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง 10-20 ปีต้องเพิ่ม

การลงทุนให้มากกว่าภูมิภาคอื่น  

แผนงานสำคัญ ได้แก่  

1. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดฯ และขยายใหค้รอบคลุม 

ท่ัวทั้งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาดท้ัง

ภายในและต่างประเทศ และ พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร  

3. ด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ตามมาตรฐานสากล ตรง

ตามความต้องการของตลาดท้ัง ภายในและต่างประเทศ  

4. ด้านการท่องเท่ียว เป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้ตามมาตรฐานสากลตรง

ตามความต้องการของตลาดท้ัง ภายในและต่างประเทศ ในแต่ละโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว ปัจจัยสำคัญท่ีเป็น

องค์ประกอบใหก้ารพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ การลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์อื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อสอดรับกับการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ใหด้ำเนินการควบคํูไป โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการพัฒนา

ทรัพยากรทุนมนุษย์ท่ีต้องมีการพัฒนาตลอด ทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ เพื่อใหม้ีสมรรถนะและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 

- 2565)  

3.1 วิสัยทัศน์ เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน  

3.2 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

(1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

(3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

3.3 ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด  

(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  

(2) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า  

(3) ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึน  

(4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

(5) รายได้จากการท่องเท่ียว  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 40 
 

(6) ระดับความเหล่ือมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด  

(7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  

(8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นท่ีป่าต่อพื้นท่ีของจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้น  

(9) ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI)  

3.4 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)  

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นท่ี  

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง  

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่า

เทียม  

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มูลค่าภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่ม สูงขึ้น อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคการเกษตร 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเพิ่ม สูงขึ้น อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคการ
อุตสาหกรรม 
ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

3. มูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคภาคการค้า 
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน 

 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์  

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

2. พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  

3. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

4. เพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการผลิต  

5. พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว 
อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า OTOP หรือของท่ี
ระลึกในพื้นท่ี 

 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์  

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  

2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานใหม้ีคุณภาพเช่ือมโยงด้านการ

ท่องเท่ียว  

3. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการพัฒนาทุน มนุษย๑ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม   

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษยแ์ละยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่าง

เท่าเทียม  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ 

ระดับความเหล่ือมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของ
กลุ่มจังหวัด 
อัตราการออม คนพิการ และผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
คนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ 

1. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้น พื้นฐาน
ของรัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  
 

สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  
 

2. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด 
คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
เพื่อตรวจคัดกรองความเส่ียง ต่อโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 
สัดส่วนประชากรท่ีเป็นภาวะอ๎วน ลดลง 

3. ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น ปีการศึกษาเฉล่ียสูงขึ้น 
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คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน 
4. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 

 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์  

1. การลดความเหล่ือมล้ำ และการสร้างความเท่าเทียม ดูแลความสงบ และความเรียบร้อยใน

พื้นท่ี  

2. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย  

3. การพัฒนาทุนมนุษย๑ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. พื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 

 
2. ปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง อัตราลดลงของปริมาณขยะ 

3. คุณภาพน้ำในพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึ้น จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ลดลง ดัชนีคุณภาพน้ำ
อยูใ่นเกณฑ๑ที่มาตรฐาน 

4. แก๎ปัญหาการพังทลายของหน้ำดิน อัตราลดลงของหน้ำดินท่ีมีการพังทลาย 
 

 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์  

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่งน้ำ ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัด แบบมีส่วนร่วม  

2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน การแก๎ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  
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แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563  

เป้าหมายการพัฒนา “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  

1. พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 

และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว ร้อยละ 4 ต่อปี  

3. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี

พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม  

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว  

4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) และ ค่าเป้าหมาย (Target) 

-การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี 

2. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 ปี  

3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี 

4. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี 

5. แรงงานมีประกันสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 ต่อป ี 

6. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากภาครัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70  
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7. อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 1 ต่อป ี 

8. ประชากรเป็นโรคท่ีไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปี 

 

-การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน  

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉล่ีย ร้อยละ 4 ต่อป ี 

2. รายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากร ขยายตัว ร้อยละ 10 ต่อป ี 

3. พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนเป็น 30,000 ไร่  

4. พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  

5. การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี 

-การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 

1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี 

2. จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี

-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อป ี 

2. ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 7 ต่อป ี 

3. ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ำดีขึ้นจาก เกณฑ์มาตรฐานเฉล่ีย ร้อยละ 1 ต่อปี 

-การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข  

1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดี ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อและ ประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อป ี 

2.สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสน ประชากร)ลดลงร้อยละ 10 ต่อป ี 

3. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสน ประชากร) ลดลงร้อยละ 4 ต่อป ี 

กลยุทธ์ (Strategy) 

-การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเร่งรัด ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8C)  

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนด้วยกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE  

3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบ สัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)  

4. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ  

5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย และผู้พิการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต  

6. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการให้มีอาชีพ และมีรายได้  

7. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 45 
 

-การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 

1. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร อินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน  

3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่งเสริมการตลาด  

4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  

-การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตาม ศักยภาพของพื้นท่ี  

2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด  

3. พัฒนาและยกระดับการบริหาร จัดการการท่องเท่ียวให้ได้ มาตรฐาน  

4.สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการด้านการท่องเท่ียว ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นท่ี  

5.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาด ด้านการท่องเท่ียว  

-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

2. อนุรักษ์และฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าต้นน้ำ และพื้นท่ีลุ่มน้ำ  

3. บริหารจัดการขยะและน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

-การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข 

1. เสริมสร้างความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

2. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

3. รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข อุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

“หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  ประชาชนชาญฉลาดทำกิน  ในดินแดนสันติสุข” 

พันธกิจ 
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1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและฐานความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่าย และขอบข่ายเขต  สหการเป็นฐานการผลิตด้าน

การเกษตร  และการค้าท่ีทันต่อสถานการณ์ 

2. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง

รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีท่ีประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล  

โดยการสร้างภาคีเครือข่าย  การบริหารและการการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 

4. มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม  ให้คงความอุดมสมบูรณ์  โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  (น้ำท่วม  ภัยแล้ง)  และ

การรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 

เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพิ่มขึ้น 

3. แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 

4. จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน  พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ครอบครัว  ชุมชน  มีความเข้มแข็งในสังคมสันติสุข 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร 

7. ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  และความสมดุลของระบบนิเวศ 

9. ควบคุมมลพิษ  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดทำแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 

2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

4. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
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7. สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 

8. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

10. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

11. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 

3. พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 

4. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

5. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

6. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

7. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

3. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

5. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

7. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

8. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

10. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ 

11. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 

12. สนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

13. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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15. การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

16. การบริการประชาชน 

17. การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

3. ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดหมายและความคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลโนนเมืองเป็นตำบลท่ีประชาชน

อาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข  น่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวังท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

  พัฒนาท้องถ่ินให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มที่  

       มีความโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน 

พันธกิจ 

 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อมอย่างถึง  พร้อมสร้างอาชีพท่ีหลากหลายต่อเนื่อง  ยั่งยืน  

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  5 ปี 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะดำเนินการให้

ประสบความสำเร็จรอบ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  จำนวน  36  

แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 

       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.1  การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 

 1.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนท่ัวไป 

 1.3  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตใน 

                ชุมชน 
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 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 

 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

 1.6   สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 

 1.7  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.8   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

         1.9   ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

 1.10 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 

       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้องถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

 2.1  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 2.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2.3  ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 

 2.4  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 

 2.5  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 2.6  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 

 3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 3.3   สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 3.4  จัดระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 

 3.5  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.6  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.7  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

 3.8  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 3.9  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 3.10  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 

 3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 3.12  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ 

 3.13  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
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 3.14  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 3.15  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

 3.16  การบริการประชาชน 

 3.17  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ     

      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

 4.1   ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 

 4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 4.3   ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน  

 นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

   พัฒนาตำบลโนนเมืองให้ก้าวหน้า 

   ชาวประชาอยู่ดี  บริหารงานอย่างเต็มที่ 

   มีความโปร่งใส    มุ่งม่ันพัฒนา 

   ขออาสาอย่างจริงใจ พร้อมรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ 

   มุ่งขจัดทุจริต  คอรัปชั่น 

 การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง   

1. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  และสนับสนุน  ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ี

ยากจน  พร้อมท้ังสนับสนุนการจัดนิทรรศการการศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และการอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนเมือง  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

- ส่งเสริมให้บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็นกลไกประสานพัฒนาการเรียนรู้  และให้

การศึกษาศีลธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  โดยจะนำเอาหลักธรรมคำส่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

 

2. นโยบายด้านสาธารณสุข  และการป้องกันสาธารณภัย 

- ส่งเสริม  สนับสนุนสถานีอนามัยในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก และโรคฉี่หนู  เป็นต้น โดย

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและกำจัดเช้ือโรค 

- ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

- ส่งเสริม  สนับสนุนเพิ่มทักษะให้แก่ อสม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่า

เบ้ียเล้ียงในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- ให้ข้อมูลข่าวสาร  และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ประชาชน  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  

- พัฒนาระบบการวางแผน  มาตรการป้องกันสาธารณภัย  โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอาสาสมัคร  อปพร.  ในการป้องกันภัย 

- เตรียมความพร้อมในทางด้านองค์กร  เครือข่ายการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาสาสมัคร  และ

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมความตระหนัก  ความเข้าใจและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลด

ผลกระทบจากภัยต่างๆ นโยบายส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 

- ส่งเสริม  สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง

ได้ 

- ส่งเสริมและริเริ่มผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแผนใหม่ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับความต้องการของตลอดให้แก่เกษตร 

- ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์อย่างท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อการประมงหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

- ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 52 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดในการจำหน่ายสินค้า 

- ส่งเสริมและสนับสนุน  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืนพึ่งตนเองได้ 

- ส่งเสริมกลุ่มให้ศึกษาดูงานจากลุ่มท่ีเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม  เพื่อจัดต้ังเป็นสหการร้านค้าชุมชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตทางการเกษตรพัฒนาตลาดและศักยภาพของตลาดกลางชุมชน  เพื่อสร้าง

ค่านิยมในการใช้สินค้าในชุมชนและสินค้าไทยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพให้พัฒนาฝีมือทางด้านการ

ผลิตนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบและขยายเครือข่าย  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

และเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมท้ังปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ระบบชลประทาน  

ระบบจัดเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตร 

- ส่งเสริมระบบน้ำสะอาด  โดยก่อสร้างประปาหอถังสูง  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ท่ัวถึง

พื้นท่ีเกษตรกรรม 

- สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยางในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน)  ในชุมชนท่ีมีความพร้อม 

4. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยสร้างเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้  และแม่น้ำลำคลอง  เช่น การปลูกป่า การสร้างฝายแม้ว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

- ส่งเสริมให้ปลูกป่าท่ีต้นน้ำลำธาร  และการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน 

- จัดทำแผนและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อดำเนินการสร้างบ่อบำบัดขยะรวม 

- สนับสนุนให้หมู่บ้านเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนพร้อมท้ังฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ 

5. นโยบายด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  ความม่ันคง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชน  เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  และอาสาสมัคร

จากทุกองค์กร 

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร  การเมือง   

การปกครอง 

- บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
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- ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา  ฝ่ายเจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีกัน   

  ร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นท่ีต้ัง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครในการป้องกันรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

- นำยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดิน  ขจัดส้ินยาเสพติด  ระดมมวลชนต่อต้านยาเสพติดมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เป็นรูปธรรมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้มาตรฐานและบริการอย่างมีคุณภาพ  เป็นท่ี

ประทับใจของประชาชนผู้มาใช้บริการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม  เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะได้รับ

การถ่ายโอนจากส่วนกลาง 

6. นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา  เพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด 

- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้านและโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสถานท่ีเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ีออกกำลังกาย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทุกหมู่บ้าน 

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ดึงดูดนักท่องเท่ียว  โดยเน้นความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สะอาดสวยงาม

เป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  ให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวของตำบลโนนเมือง 

7. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต  สตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็ก  เยาวชน ให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  คุณธรรม 

จริยธรรม ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 

- ส่งเสริมดูแล  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อต้ังเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมและสนับสนุน

องค์กรสตรี เพื่อยกฐานะสตรีให้มีบทบาททางสังคม และการเมืองระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น 

- ส่งเสริม  สนับสนุนการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน  เยาวชน  พร้อมท้ังเพิ่มทักษะในการประกอบ

วิชาชีพ 

 เป้าประสงค์ 

            1) เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

          2) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 
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          3) ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค มีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

5) เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

6) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 

7) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

          8) เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

          9) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการบริหารส่วนตำบล 

11) เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง และสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน  

11) เพื่อให้ตำบลโนนเมืองมีสถานท่ีท่องเท่ียว และเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว และประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง  

 กลยุทธ ์

             1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีมั่นคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น   

             2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจำหน่ายสินค้า และสนับสนุนการเกษตร

แบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  

             3) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้สอดคล้อง

กับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน อย่างท่ัวถึง  

             4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 

             5) พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ทำงานร่วมกันอย่างบูรณา

การพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

             6) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น            

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

             7) พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

             8) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย  และการเล่นกีฬาของ

ประชาชน ให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง 

 ตัวชี้วัด 

    1) รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน  

             2) มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             3) จำนวนถนนท่ีได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจำนวนเพิ่มขึ้น  

             4) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้น  
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    5) จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

             6) จำนวนถนนท่ีได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจำนวนเพิ่มขึ้น  

             7) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น   

    8) จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

             9) ร้อยละผู้ปนระสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

             10) ร้อยละเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 

             11) สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและงานบริการสาธารณะ 

             12) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มระดับขีดความสามารถ 

             13) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

             14) กลุ่มเครือข่ายต่างๆท่ีได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 

             15) ร้อยละของครัวเรือน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพท่ีดีเพิ่มขึ้น 

             16) ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท่ีได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการทางสังคม 

             17) โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว จุดบริการนักท่องเท่ียว 

             18) จำนวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 

 ค่าเป้าหมาย 

 ๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

          ๒) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

          ๓) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม         

 ๔) มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  

 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

          ๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 

          ๗) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว 

     กลยุทธ์ 

           ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีมั่นคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น   

           2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจำหน่ายสินค้า และสนับสนุนการเกษตร

แบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  

           ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 

           4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 

           ๕) การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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           ๖) พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ทำงานร่วมกันอย่าง บูรณา

การพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

          ๗) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น            

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

          ๘) พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

          ๙) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  ธรรมะ และวัฒนธรรม 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อรองรับ

การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  แผนงาน 

 ๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 ๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 ๓) แผนงานการศึกษา  

 ๔) แผนงานสาธารณสุข 

 ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

          6) แผนงานเคหะและชุมชน 

 ๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          ๘) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ๙) แผนงานงบกลาง 
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   ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

                   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง   

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
 
1 

 
 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน
ท้องถ่ินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

 
ก า ร บ ริ ก า ร
ชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

การเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง อบต.โนนเมือง 
แผนงานการเกษตร สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

2 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 
 

ก า ร บ ริ ก า ร
ชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

การเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง อบต.โนนเมือง 

๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

บ ริ ก า ร ชุ ม ช น
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบต.โนนเมือง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ อบต.โนนเมือง 

การเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง อบต.โนนเมือง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.โนนเมือง 

4 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ศิลป วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

บริหารทั่วไป 
บ ริ ก า ร ชุ ม ช น
และสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 

 
กองการศึกษาฯ อบต.โนนเมือง 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะดำเนินการให้ประสบ
ความสำเร็จรอบ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  จำนวน  36  
แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1.1  การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
1.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนท่ัวไป 
1.3  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 
1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
1.6   สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
1.7  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
1.8   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
1.9   ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
1.10 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.3  ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
2.4  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.5  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
2.6  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 
3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3.3   สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.4  จัดระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
3.5  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.6  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.7  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
3.8  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.9  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
3.10  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 
3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3.12  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
3.13  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
3.14  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
3.15  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
3.16  การบริการประชาชน 
3.17  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1   ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 
4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
4.3   ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 5 100,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 6 1,300,000.00 6 1,300,000.00 7 1,800,000.00 6 1,300,000.00 6 1,300,000.0
0 

31 7,000,000.00 

     แผนงานการเกษตร 8 710,000.00 8 570,000.00 8 500,000.00 7 480,000.00 7 480,000.00 38 2,740,000.00 

     แผนงานการพาณิชย ์ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 250,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 110,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 15 550,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 250,000.00 
     แผนงานสาธารณสุข 3 800,000.00 3 800,000.00 3 800,000.00 3 800,000.00 3 800,000.00 15 4,000,000.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,150,000.00 3 1,150,000.00 6 1,900,000.0

0 
4 1,300,000.00 4 1,300,000.00 20 6,800,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 7,980,000.00 16 5,180,000.00 19 4,730,000.0

0 
14 4,080,000.00 14 4,080,000.00 92 26,050,000.00 

     แผนงานการเกษตร 31 10,810,000.0
0 

30 6,510,000.00 24 5,600,000.0
0 

24 6,000,000.00 24 6,000,000.00 133 34,920,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 2,857,000.00 27 3,397,000.00 29 3,352,000.00 27 3,202,000.00 27 3,202,000.00 133 16,010,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 23 2,020,000.00 23 1,970,000.00 23 2,180,000.00 23 2,160,000.00 23 2,160,000.00 115 10,490,000.00 

     แผนงานการศึกษา 44 8,656,800.00 42 9,226,800.00 45 9,291,560.00 41 9,326,560.00 40 9,326,560.00 212 45,828,280.00 

     แผนงานสาธารณสุข 50 2,667,700.00 49 2,447,700.00 49 2,447,700.00 49 2,447,700.00 49 2,447,700.00 246 12,458,500.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 37 7,640,000.00 37 7,440,000.00 35 7,390,000.00 35 7,390,000.00 35 7,390,000.00 179 37,250,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 39 5,245,500.00 23 2,545,500.00 40 7,375,500.00 40 8,035,500.00 40 8,035,500.00 182 31,237,500.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 15 6,000,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 765,000.00 11 835,000.00 13 915,000.00 12 935,000.00 12 935,000.00 56 4,385,000.00 

     แผนงานการเกษตร 5 255,000.00 6 250,000.00 7 750,000.00 6 970,000.00 6 970,000.00 30 3,195,000.00 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 27 1,945,000.00 28 1,835,000.00 26 1,655,000.00 28 1,755,000.00 28 1,755,000.00 137 8,945,000.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการพาณิชย ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานงบกลาง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 467 174,543,500.
00 

459 168,658,500.
00 

493 175,600,260.0
0 

422 160,099,260.
00 

421 160,099,260.
00 

2,262 839,000,780.00 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ) 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 471,500 14 471,500 14 471,500 14 471,500 14 471,500 70 2,357,500 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 22,000 1 22,000 1 22,000 1 22,000 1 22,000 5 110,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3,717,800 3 3,717,800 3 3,717,800 3 3,717,800 3 3,717,800 15 18,589,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 413,400 2 413,400 2 413,400 2 413,400 2 413,400 10 2,067,000 

แผนงานการศึกษา 3 99,900 3 99,900 3 99,900 3 99,900 3 99,900 15 499,500 

แผนงานสาธารณสุข 2 252,000 2 252,000 2 252,000 2 252,000 2 252,000 10 1,260,000 

รวม 23 4,724,600 23 4,724,600 23 4,724,600 23 4,724,600 23 4,724,600 115 23,623,000 

รวมทั้งสิ้น 524 97,671,066 426 78,975,909 436 72,275,872 396 69,071,891 376 69,001,890 2,108 386,996,477 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน    
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประชาคม
ชุมชนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาและ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

เพื่อให้
ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการ
กำหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในตำบล
ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นทั้ง15 
หมู่บ้าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลเบื้องต้นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 
เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการ 
ศึกษาและผู้ดูแลเด็ก 

สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ 
บุคลากรผู้ดูแล
เด็กเพื่อเพิ่ม 
ทักษะในการ
สอน  

ศพด.ภายในตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
บุคลากรมีทักษะในการสอน เพิ่มขึ้น
และนำมาปรับใช้ใน การสอนเด็ก
ปฐมวัย 

มีทักษะที่มีประสิทธิภาพใน การ
สอนและเข้าใจพัฒนาการ เด็ก
ปฐมวัย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

3 
โครงการทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อ เพิ่ม

เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้

ผดด.ในตำบล โนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
บุคลากรได้รับความรู้และนำไป ใช้
ในการเรียนการสอน 

บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ ใหม่ๆนำมาปรับใช้

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ

แบบ ผ.02 
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ประสิทธิภาพในการ
สอน 

และ 
ประสบการณ์
จากการศึกษาดู
งาน  

ในการพัฒนา ศูนย์ฯ วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

4 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานและจัด
ศึกษา ดูงานโดยจัด
อบรมคณะ 
ผู้บริหาร/พนักงาน 
/สมาชิกสภา 

เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร,
พนักงาน, 
สมาชิกสภามี
ความรู้มีทักษะ
ในการ ทำงาน
เพิ่มขึ้นและได้
มาตรฐาน  

ผู้บริหาร/สมาชิก 
สภา/ผู้นำชุมชน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ใน
ด้านต่างๆและนำกลับมาใช้ ในการ
ทำงาน 

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมีคณุธรรมและจริยธรรมและ 
บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 

โครงการอบรม
พนักงานส่วนตำบล
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง
แนวความคิด 
และเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ของ บุคลากรใน
องค์กร  

-พนักงานส่วน
ตำบล -ลูกจ้าง -
สมาชิกสภา อบต. 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิน 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีศักยภาพในการทำงาน
และ มีความสามัคคีภายในองค์กร 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

6 

โครงการจัด
ฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์ 
(e-laas) 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้วย 
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 
(e-laas) เป็นไป
ด้วยความถูก 
ต้องและ
สามารถใช้งาน 
ระบบได้ 100%  

อบต.โนนเมือง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการ 
ปฏิบัติงานระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
สามารถดำเนิน การในระบบได้อย่าง
ถูกต้อง และใช้งานได้ 100% 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการ 
ปฏิบัติงานระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์สามารถดำเนิน การ
ในระบบได้อย่างถูกต้อง และใช้
งานได้ 100% 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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7 

โครงการอบรม
คุณธรรมและ 
จริยธรรมพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง
และสมาชิกสภา 
อบต. 

-ส่งเสริม
จริยธรรมเพื่อให้ 
พนักงานส่วน,
ลูกจ้างมีความ 
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ อย่าง
เหมาะสม -เพื่อ
พัฒนาจิตสำนึก 
รับผิดชอบต่อ
บ้านเมือง  

-พนักงานส่วน
ตำบล -ลูกจ้าง -
สมาชิกสภา อบต. 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิน 
ร้อยละ 90 -ปฏบิัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณ มากขึ้น -มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มาก ขึ้น 

พนักงาน,ลูกจ้างมีความ
รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

8 

โครงการส่งเสริม
มาตรฐาน ทาง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพของ
พนักงานส่วน ตำบล 

บุคลากรมี
ทัศนคติค่านิยม
เจตคติ ต่อการ
ทำงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงาน 
ต่อเพื่อน
ร่วมงานต่อผู้มา
ขอรับบริการ 
และ
ผู้บังคบับัญชาดี
ยิ่งขึ้น  

-พนักงานส่วน
ตำบล -ลูกจ้าง 

 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ใน
ด้านต่างๆและนำกลับมาใช้ ในการ
ทำงาน 

คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล 
โนนเมืองปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผล 
สัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐานและ 
มีความรับผิดชอบตามขั้นตอน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

9 

โครงการจัดทำคู่มือ
ฉบับเข้าใจง่าย เร่ือง
การป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน เร่ือง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

-พนักงานส่วน
ตำบล -ลูกจ้าง 

 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้าน 
เข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ท ทับซ้อน 

ร้อยละ 60 ตระหนักถึงผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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10 

กิจกรรมการสร้าง
การรับรู้ให้ กับ
ประชาชนในการ
แสดงเจตนา 
ร่วมกันต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหาร 
บุคลากรและสภา
ท้องถิ่นในองค์ การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมือง 

ส่งเสริมค่านิยม
ในการต่อต้าน
ทุจริต ของ
บุคลากรและ
ประชาชน  

-พนักงานส่วน
ตำบล -ลูกจ้าง 

 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิน 
ร้อยละ 90 

บุคลากรรับรู้รับทราบในการ 
ป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

11 
โครงการ พ่อ - แม่ 
ดีเด่น 

เพื่อเป็นการยก
ย่องพ่อแม่ที่ทำ
หน้า ที่ต้นแบบ
ในการดำรงและ
เลี้ยงดูบุตร ให้
เป็นคนดี  

พ่อ-แม่ ในเขต
พื้นที่ 

 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิน 
ร้อยละ 90 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ 
แนวคิดในการสร้งสรรค์บุคคล 
และแนวทางในการเลี้ยงดูบุตร 
ของตน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

12 
โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อปลุกจิตใต้
สำนึกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน  

ผู้บริหาร /ส.อบต. 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิน 
ร้อยละ 90 

-การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เกิน ร้อยละ 100 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

13 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์
จุดคัท เอ้าท์,แผ่น
พับ , เสียงตามสาย 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
รู้ข้อ มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่
รวดเร็ว 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว สาร
ต่าง ๆ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

14 โครงการจัดทำแผน เพื่อให้ระบบ อบต.โนนเมือง 100,000.00 50,000.00    การจัดเก็บข้อมูลภาษีมีความถูก เพื่อทำให้ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษี ส่วนการคลัง, กองคลงั, สำนักคลงั 
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ที่ภาษี แผนที่ภาษีมี 
ความถูกต้อง
แม่นยำ  

ต้องแม่นยำ ของ อบต.โนนเมืองมีความ 
ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การจัดเก็บข้อมูล 

15 
จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อให้มี
ครุภัณฑ์
เพียงพอใน การ
ใช้งาน  

อบต.โนนเมือง 100,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 มีครุภัณฑ์เพยีงพอในการใช้ งาน 
การปฏิบัติงานการคลังมีความ 
สะดวกคล่องตัวและการจัดเก็บ 
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

16 

ซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เคร่ือง ปร้ินเตอร์ 
สำหรับหน่วยกการ 
แพทยฉ์ุกเฉิน 

เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  

อบต.โนนเมือง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 มีครุภัณฑ์เพยีงพอในการใช้ งาน 
การปฏิบัติงานการคลังมีความ 
สะดวกคล่องตัวและการจัดเก็บ 
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

17 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสาร
บรรณมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

อบต.โนนเมือง 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
การปฏิบัติงานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

18 
โครงการจัดทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อให้ผู้สัญจร
ไป-มา ทราบถงึ
แนวเขตและ
เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

มีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติภายใน
ตำบลโนนเมือง 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 

เพื่อให้ผู้สัญจรไป-มา เกิดความ
สำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

19 
โครงการปลอด
เหล้า งานบุญ งาน

เพื่อสร้างเสริม
วัฒนธรรมที่ดี

ตำบลโนนเมือง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนในชุมชนมีการปลูก ฝัง
วัฒนธรรมที่ดีถึง 50% 

ชุมชนตำบลโนนเมืองเป็นชุมชน 
ต้นแบบในการงดด่ืมสุรา 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
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บวช งานบุญกระฐิน 
งาน ฌาปนกิจศพ ฯ 

แก่ชุม  อบต. 

20 
โครงการคิดดี ทำดี 
วัยใส ห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและ
ป้องกัน การ
แพร่ระบาดของ
สิ่งเสพติดในก
ล่ม เยาวชน  

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง 
ปลอดภัยจากยาเสพติด 100% 

นักเรียนมีทักษะปฏิเสธสิ่งเสพติด 
ของมึนเมา 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

21 

อบรมอาสาสมัครใน
การ จัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. /กชช. และ
จัดทำข้อมูล จปฐ. 

อาสาสมัครของ
พื้นที่ใน ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัด เก็บข้อมูล
พื้นฐานและ
รับทราบข้อมูล  

หมู่ที่ 1-15 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ของ
ตำบล 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ รับรู้
ข้อมูลและการดำเนินงาน ของ
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

22 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ัง 

เพื่อต้ังไว้ใช้จ่าย
ในการเลือกต้ัง 
คณะบริหาร 
สมาชิกสภา 
ของ อปท.  

อบต.โนนเมือง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
มีการจำเนินจัดกิจกรรมการเลือก ต้ัง
ผู้นำชุมชน 

มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

23 
จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ 

เพื่อบริการ
ประชาชนใน
งาน ที่สำคัญ
ต่าง ๆ  

ใช้ในสำนักงาน 
อบต. และ หมู่ที่ 
1-15 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ประชาชนได้รับการบริการที่ 
เพียงพอ 

ประชาชนที่ขอรับบริการได้ รับ
บริการอย่างเพียงพอ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

24 
ปรับปรุง/จัดซื้อ
เคร่ืองขยายเสยีง 
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ภาย ในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
มีการซื้อเคร่ืองเสียงในการจัด 
กิจกรรมในชุมชน 

ประชาชนที่ขอรับบริการได้ รับ
บริการอย่างเพียงพอ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

25 โครงการเสียงตาม เพื่อให้ หมู่ที่ 14   100,000.00   ประชาชนได้รับฟังข่าวสารได้ ประชาชนได้รับฟังข่าวสารได้ สำนักปลัด อบจ., สำนัก
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สายภายใน หมูบ่้าน ประชาชนได้รับ
ฟังข่าวสาร ได้
ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

26 
ปรับปรุงเสียงตาม
สายในหมูบ่้าน 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ฟังข่าวสาร ได้
ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  

หมู่ที่ 11 50,000.00  50,000.00   ประชาชนได้รับฟังข่าวสารได้ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้รับฟังข่าวสารได้ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

27 

โครงการให้บริการ
จัดเก็บ ภาษี,รับยื่น
ชำระภาษี นอก
สถานที ่

เพื่อให้บริการ
รับยื่นแจ้งชำระ
ภาษี, รับชำระ
ภาษี,และการ
ประชาสัมพันธ์ 
ทำความเข้าใจ
กับผู้ชำระภาษี  

อบต.โนนเมือง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ 
ชำระภาษี 

ส่งเสริมให้ผู้ชำระภาษีมีความ เข้า
ใจ,เต็มใจ ที่จะชำระภาษี เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของตนร่วมกัน 

ส่วนการคลัง, กองคลงั, สำนักคลงั 

28 

โครงการพนักงาน
ส่วนตำบลและ
ประชาชนจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

1.เพื่อปลูกฝั่ง
คุณลักษณะ
นิสัย ความมี
น้ำใจและจิต
สาธารณะให้กับ 
เด็กและเยาวชน 
2.เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนใช้
ชีวิตแบบ 
พอเพียงและทำ
ผลิตภัณฑใ์น 
ครัวเรือนเพื่อ

เด็กและเยาวชนใน 
ตำบลโนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
เด็กและเยาวชนมีน้ำใจ และมีจิต
สาธารณะที่จะช่วย เหลือบ้านเกิด
และชุมชนของ ตนเอง 

-เด็กและเยาวชนมีน้ำใจ และมีจิต
สาธารณะที่จะช่วย เหลือบ้านเกิด
และชุมชนของ ตนเอง -เด็กและ
เยาวชนมีความรักและ สามัคคีกัน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
ความ สามัคคี
และช่วยเหลือ
กันในชุมชน  

29 
โครงการอำเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีการพบปะ
พูดคุย กับ
ประชาชน
ได้มากขึ้นได้
รู้จัก ปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชา ชน
และได้แก้ไข
ปัญหาได้ถูกทาง  

ประชาชนตำบล
โนนเมืองจำนวน 
15 หมู ่

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา 
ได้ถูกวิธีทำให้ประชาชนมีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

30 

โครงการประกาศ
เจตนารมณ์การ
ป้องกันและการ
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนะรรม
องค์กรที่
ตระหนักถึงการ
ต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่น สร้าง
ความตระหนัก
ถึงความมีวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกันการ

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบลโนน
เมือง สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนน
เมือง 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 
ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น 

อบต.โนนเมือง เป็นองค์กรที่
ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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ทุจริตร่วมกัน 
เสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ราชการและ
ภาคเอกชนใน
การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
จัดซื้อกล้อง CCTV ศพด. 
โนนเมือง 

เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ ศพด.  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนน
เมือง 

100,000.00 50,000.00    เด็กก่อนวัยเรียนมีความ
ปลอดภัย 

ศพด.เพิ่มความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

2 
จัดอบรมเด็กนักเรียน 
เก่ียวกับภัยบนถนน 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
ตระ หนัก ความเข้าใจ
เก่ียวกับ กฎหมายจราจร 
มารยาท ในการขับขีแ่ละ
รู้จัก  

ร.ร.ในตำบล
โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
เด็กนักเรียนสามารถนำ 
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

เด็กนักเรียนมีความรู้ความตระหนัก 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
มารยาทในการขับขีแ่ละรู้จักวิธีการ 
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะ เกิดเหตุ
และหลังเกิดเหต 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 

การติดต้ังเคร่ืองหมาย 
จราจร/สัญญาณไฟตามสี่
แยก และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน 
การขับขี่ยวดยานภายใน
ตำบล  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ในการขับขี่
ยวดยานร้อยละ 50% 

ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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4 
โครงการติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด ภายใน 
อบต.โนนเมือง 

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
และความปลอดภัยของ
ประชาชนภายในตำบล  

ภายในพื้นที่
ตำบลโนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 
ต้ังจุดตรวจหมู่บ้านและ
เฝ้าระวัง ยาเสพติดและ
อาชญากรรม ในชุมชน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนได้รับความปลอด ภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 
พัฒนาศักยภาพหน่วย
การ แพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการ ที่รวดเร็วและ
มีความปลอด ภัยในชีวิต
ของประชาชน  

ต.โนนเมือง ต.
อุทัยสวรรค์ ต.
ฝั่งแดง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการให้บริการทาง
การแพทย์ ฉุกเฉินที่
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนได้รับความปลอดภัย 
ทันท่วงทีภายในเวลา 10 นาท ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

7 
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ 
สมาชิก อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มี
กองทุน ในการปฏิบัติงาน  

อบต.โนนเมือง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
สมาชิก อปพร.มีกองทุน
และ สวัสดิการในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิก อปพร.มีสวัสดิการในการ 
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

8 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้อง 
กันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจำ ตำบล (อปพร.)
(หลักสูตรจัดต้ัง) 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้
ฝึกอบ รมความรู้ในการ
ป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย  

ประจำตำบล
โนนเมือง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

อปพร.ได้รับการฝึกอบรม
และมี ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90% 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้
ในการป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สินภายใน
ชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

9 
เบี้ยปฏบัติงาน อปพร.
สำหรับ อปพร.ตำบลโนน
เมือง 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้มี
ค่า ตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

อบต.โนนเมือง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
สมาชิก อปพร.ได้มี
ค่าตอบแทน ในการมา
ปฏิบัติหน้าที ่

อปพร.มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน อป
พร.มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

10 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนใน
เทศกาลปีใหม่และวัน 
สงกรานต์ 7 วัน อันตราย 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น ในช่วงเทศกาล  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
ลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความปลอด ภัยจาก
อุบัติเหตุ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

11 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสา สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้อาสาสมัครได้รู้
บทบาทและ หน้าที่ของ
อาสาสมัคร  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
อาสาสมัครรู้บทบาท
หน้าที่ของ ตัวเอง 

อาสาสมัครรู้บทบาทหน้าทีข่อง ตัวเอง 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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12 
โครงการปรับปรุงระบบ
วิทยุสื่อสาร 

ให้สามารถใช้การได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ  

อบต.โนนเมือง 80,000.00 80,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 

ระบบวิทยุสื่อสารของ
ศูนย์อปพร. ใช้การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

การติดต่อสือสารมีประสิทธิภาพ อปพร.
ปฏิบัติงานอยย่างมี ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

13 
ฝึกทบทวนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สมาชิก อป
พร. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้
ฝึกอบรม ความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย  

อบต.โนนเมือง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

อปพร.ได้รับการฝึกอบรม
และมี ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90% 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถช่วย เหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูก วิธีและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

14 
ซื้อชุดให้กับ อปพร.,ทีม
กู้ภัย จนท.งานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ งานของ
หน่วยกู้ภัย  

อปพร.ประจำ
ตำบล โนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้ปฏิบัติงานมีชุดในการ
ปฏิบัติ งาน 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

15 
เพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
ป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทีมงาน ป้องกันฯ  

อบต.โนนเมือง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
ทีมงานป้องกันฯมี
ประสิทธิภาพ ในการ
ทำงานเพิ่มมากขึ้น 

ทีมงานป้องกันฯได้รับความรู้ ด้านสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

16 
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกัน ไฟป่าและยุวชน
พิทักษ์ป่า 

ปลูกจิตสำนึกและรักษา
ผืนป่า  

อบต.โนนเมือง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
อาสาสมัครและยุวชน
ได้รับ ความรู้ในด้าน
ป้องกันไฟป่า 

อาสาสมัครและยุวชนได้รับ ความรู้ใน
ด้านป้องกันไฟป่า 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

17 จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 
เพื่อความป้องกันและใช้
ควบคุม ไฟป่าได้อย่างท่
วงทัน  

อบต.โนนเมือง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีอุปกรณ์ดับเพลิงใชใ้น
การ ปฏิบัติงาน 

มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมไฟป่า ได้
อย่างรวดเร็ว 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

18 

อุปกรณ์ปฏิบัติงาน
สำหรับ งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยและ
สมาชิกอปพร. 

งานป้องกันฯและสมาชิก 
อปพร. มีอุปกรณ์ใช้ใน
การทำงาน  

อบต.โนนเมือง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ได้รับความสะดวกใน การ
ทำงาน 

งานป้องกันฯและสมาชิก อปพร.มีความ
สะดวกในการ ทำงาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

19 
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการ ป้องกันและ

เพื่อเป็นการป้องกันชีวิต
และ ทรัพย์สินของ

โรงเรียนและ
ศพด. ในตำบล

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
โรงเรียนและศพด.มีความ
เข้าใจ ด้านการป้องกันฯ 

สามารถนำไปใชไ้ด้ในสถานการจริง 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
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บรรเทาสาธารณภัย ใน
สถานศึกษาและศพด. 

ประชาชนได้อย่างทัน 
ท่วงที  

โนนเมือง ปลัด อบต. 

20 
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นการป้องกันชีวิต
และ ทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างทัน 
ท่วงที  

โรงเรียนและ
ศพด. 
ประชาชน ใน
ตำบลโนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

สามารถนำไปใชไ้ด้ในสถานการจริง 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

21 
ความร่วมมือด้านสา
ธารณภัย 

เมื่อเกิดเหตุการณ์
สามารถร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันได้  

อบต.และอปท. 
ใกล้เคียง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
อบต.และอปท.ใกล้เคยีง
ได้รับ ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ อย่าง
ทันท่วงท ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

22 
โครงการป้องกันอัคคีภยั
ในสถาน ศึกษา 

เมื่อเกิดเหตุการณ์
สามารถร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันได้  

โรงเรียนใน
ตำบล โนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
อบต.และอปท.ใกล้เคยีง
ได้รับ ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ อย่าง
ทันท่วงท ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

23 
โครงการสร้างความ
ปลอดภัย ทางน้ำแก่
นักเรียนในสถานศึกษาฯ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์
สามารถร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันได้  

โรงเรียนใน
ตำบล โนน
เมือง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
อบต.และอปท.ใกล้เคยีง
ได้รับ ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ อย่าง
ทันท่วงท ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

24 
โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน ม.2 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังกล้อง
แล้วเสร็จพร้อม
ใช้งาน 

  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ประชาชนร้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดให้มีห้องสมุดชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนค้นคว้าหา ความรู้
จากหนังสือประเภทต่างๆ  

ประชากรภายใน
ตำบลโนนเมือง 

150,000.00     
จำนวนประชาชนที่เข้ารับ
บริการ ห้องสมุด ไม่น้อย
กว่า 50% 

แหล่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชน ทั่วไป 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 จัดให้มีห้องสมุดชุมชน เพื่อให้ประชาชนค้นคว้าหา ความรู้ ภายในตำบลโนน 150,000.00     จำนวนประชาชนที่เข้ารับ แหล่งเสริมความรู้ให้แก่ ส่วนการศึกษา, 
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จากหนังสือประเภทต่างๆ  เมือง บริการ ห้องสมุด ไม่น้อย
กว่า 50% 

ประชาชน ทั่วไป กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

3 
โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ ปกครองเด็กในศพด. 

เพื่อให้ผู้ปกครองมคีวามรู้เบื้องต้น ใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน  

ศพด.ภายใน
ตำบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
เลี้ยง ดูบุตรหลาน  

ผู้ปกครองเข้าใจในการ
อบรมเลี้ยง ดูบุตรหลาน 
มีทักษะในการ ส่งเสริม
พัฒนาการแก้เด็ก 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

4 
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
ภายใน ศพด. 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพ 
จิตและสุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00    เคร่ืองปรับอากาศ ศพด.
โนนเมือง 

เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

5 
โครงการรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่อยู่ในโซน
เดียวกัน 

เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการภาย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ 
ใกล้เคียง  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

40,000.00     ศพด.มีระบบการบริหารจัด 
การที่ดี  

ทำใหศ้พด.มีศักยภาพใน
การ การบริหารจัดการที่
ดี การจัด กิจกรรมที่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
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การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

6 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในด้านการศึกษา  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
มีการสนับสนุนกิจกรรม 
ศพด. ในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่เข้าร่วมบรรลุ
ตามเป้า หมายที่ต้ังไว ้

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

7 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ เรียน
ประกอบการเรียนตาม พัฒนาการเด็ก  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 
เด็กๆมีอุปกรณ์ประกอบการ 
เรียนเพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอน ตามพัฒนาการ
ของเด็กและ อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

8 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับ ศพด.
(เด็กก่อนวัยเรียน)  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนให้ ความสำคัญต่อ
เด็ก,เด็กได้รับการ ดูแล
เอาใจใส่ สร้างความ
อบอุ่น 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

9 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 

เพื่อให้เด็กๆได้มี เคร่ืองแบบที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง
และโรงเรียนใน
เขตตำบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
เด็กๆมีชุดนักเรียนที่เพียง 
พอต่อความต้องการ 

เด็กก่อนวัยเรียนมี มีชุด
นักเรียนใส่ครบทุกคน 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

10 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้เด็ก นักเรียนและเด็ก
ก่อนวัย 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี (นม) 
บริโภค  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง
และโรงเรียนใน
เขตตำบล 

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 
เด็กๆ ได้รับการบริโภคนมที่ 
พอเพียง 

เด็กๆได้รับอาหารเสริม
(นม)ไว้ด่ืม อย่างทั่วถึง  

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

11 
จัดหาสื่อการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตร
พื้นฐาน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์ การ
เรียนที่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ศพด.ภายใน
ตำบล และ ร.ร.
ในเขตตำบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
เด็กได้รับอุปกรณืการเรียน
ที่ ได้มาตรฐานตามระเบียบ
กระ ทรวงศึกษาธิการ 

เด็กได้มีอุปกรณ์การ
เรียนที่มีคุณ ภาพได้
มาตรฐานไว้ใช้ในการ 
ศึกษา 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

12 
ฝึกอบรมเสริมความรู้
ด้านอาชีพ ให้แก่
นักเรียนช่วงปิดเรียน 

เพื่อเด็กนักเรียนมีความรู้ใน ด้าน
อาชีพเพิ่มขึ้น  

เด็กนักเรียน
ภายใน ตำบล
โนนเมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
เด็กได้รับการฝึกอบรมใน
ด้าน อาชีพเพิ่มขึ้น 

เด็กได้มีวิชาชีพติดตัว
เพื่อไว้ ประกอบอาชีพ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
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13 
จัดอบรมการพัฒนา 
(IQ-EQ) เด็กปฐมวัย 

สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบ รม
บุคลากร  

ศพด.ภายใน
ตำบล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
มีการสนับสนุนงบประมาณ
ใน การฝึกอบรมบุคลากร 

บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถใน การ
พัฒนาผู้เรียน 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

14 
โครงการครอบครัว
สร้างสรรค์แม่ฉันสร้าง
สื่อ 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน การ
จัดหาสื่อสำหรับเด็ก  

ศพด. วัดสามัคคี
ธรรม 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
มีการจัดกิจกรรมร่วม
ระหว่าง ผู้ปกครองและเด็ก 

ได้สื่อที่หลากหลายมาใช้
ในการ จัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

15 สนับสนุนทุนการศึกษา 
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
เด็กยากจนได้รับการ
ช่วยเหลือ ด้าน
ทุนการศึกษา 

นักเรียนที่เรียนดีมีทุน
ศึกษาใน การศึกษาต่อ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

16 
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา 
ภายในโรงเรียนและ 
ระหว่างโรงเรียน 

เพื่อสร้างความสามัคคแีละ สร้างเสริม
สุขภาพ  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ใน โรงเรียน 

นักเรียนมีความสามัคคี
กันและมี สุขภาพที่
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

17 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
รายได้นักเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามี ทักษะใน
ด้านอาชีพ  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
นักศึกษามีทักษะด้านอาชีพ 
สามารถนำไปประกอบ
อาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม 

นักเรียนนักศึกษามี
พัฒนาการด้าน อาชีพ
หลากหลายด้านเพื่อ
นำไป ประกอบวิชาชีพ
ได้ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

18 จัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม 
เด็กๆได้มีเคร่ืองเพื่อความสนุก สนาน
และเป็นการส่งเสริม พัฒนาการของ
เด็ก  

ศพด.ภายใน
ตำบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีเคร่ืองเล่นสนามใน ศพด. 
ทุกศูนย ์

เด็กๆร่าเริงและส่งเสริม
พัฒนาการ ได้เร็วขึ้น 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

19 
โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกล ยาเสพติด 

1.เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาตระ 
หนักถึงพิษภยัของเยาเสพติด 2.
เพื่อให้เยาวชนได้มีการจัดกิจกรรม 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ 
ติดในสถานศึกษา 3.เพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายป้องกัน การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  

ม.1 -ม.15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 
ร้อยละของการแพร่ระบาด
ของ ยาเสพติดลดลง 70% 

1.เยาวชนในหมูบ่้านมี
ภูมิคุ้มกัน และต่อต้าน
ยาเสพติด 2.โรงเรียน
บ้านภูพระโนนผัก หวาน
เป็นโรงเรียนสีขาว 3.
ชุมชนบ้านภูพระ บ้าน
โนนผัก หวานและบ้าน
มอเลี้ยวเป็นชุมชน 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
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ปลอดยาเสพติด 

20 
โครงการเด็กวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
และชุมชนออกกำลังกาย เป็นประจำ 
สม่ำเสมอ 2.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
สำหรับ เยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน  

ร.ร.บ้านภูพระ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
เด็กและเยาวชนในตำบลมี 
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ทุก คน 

1.เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและ ชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรงทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ 2.
โรงเรียนและชุมชนมีทีม
นัก กีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับที่สูง 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

21 

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น สำหรับนักเรียนและ
เยาวชนที่ ด้อยโอกาส 
(การทำอิฐประสาน การ
ซ่อมเคร่ืองยนต์เล็ก และ 
ช่างไฟฟ้าในบ้าน) 

1.เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.2-ม.3 และ 
เยาวชนที่ออกนอกระบบโรงเรียน 
(กลุ่มเด็กนักเรียนที่ออกกลางคัน) มี
อาชีพ มีรายได้ตามศักยภาพของ 
ตนเอง  

ร.ร.บ้านภูพระ 
โนนผักหวาน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
เด็กที่ไม่ได้ศึกษาต่อมา
อาชีพ ประกอบในการเลี้ยง
ชีพ 

1.เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและ ชุมชนมี
รายได้ระหว่างเรียนและ 
เป็นการสร้างอาชีพหลัง
จบการ ศึกษาภาคบงัคับ 
2.ลดจำนวนนักเรียนที่
ออกกลาง คันเน่ืองจาก
ไม่มีทุนในการศึกษา 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

22 
โครงการจัดทำโรงเรือน
เกษตร สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กสามารถปลูพืชผักสวน ครัว
และรักษาด้วยตัวเอง  

ศพด. วัดอัมพว
นาราม 

  100,000.00   มีพื้นที่ในการเรียนรรู้ด้าน 
เกษตรแก่เด็กปฐมวัย 

เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง จาก
ประสบการณ์จริง 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

23 
โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาการจัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ 

ศพด. ตำบลโนน
เมือง 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้

ครูผัดูแลเด็กและบุคลกร
ทางการ ศึกษามีความรู้

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
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การศึกษาของครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สามารถในการขัดประสบการณ์  ความสามารถในการ จัด
ประสบการณ์ที่ดี 

ในการจัดกิจกรรม ที่ดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

24 
โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ ศพด. มหีลังคาที่มั่นคง  ศพด.โนนเมือง 80,000.00     ศพด.มีการก่อสร้างหลังคา 
ในการพัฒนา ศพด. 

ศพด. มีอาคารที่มั่นคง
แข็งแรง หลังคาที่กันน้ำ
ลั่วและซึม 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

25 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
ผักหวาน 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่นเหมาะสม 
ในการเสริมพัฒนาการ  

ศพด.บ้านโนน
ผักหวาน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เด็กศพด.บ้านภูพระมีเคร่ือง 
เล่นที่ได้มาตรฐาน 

เด็กได้รับการพัฒนาการ
ทั้งกล้าม เน้ือมัดเล็ก
และมัดใหญ ่

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

26 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในศพด.บ้านภู
พระ 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่นเหมาะสม 
ในการเสริมพัฒนาการ  

ศพด.บ้านภูพระ   50,000.00   เด็กศพด.บ้านภูพระมีเคร่ือง 
เล่นที่ได้มาตรฐาน 

เด็กได้รับการพัฒนาการ
ทั้งกล้าม เน้ือมัดเล็ก
และมัดใหญ่ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
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และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

27 

โครงการต่อเติม/จัดทำ/
ปรับ ปรุงอาคารเรียน
และอาคาร 
ประกอบการ/ร้ัวศพด./
ห้องน้ำ 

เพื่อต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคาร 
เพื่อปูพื้นกระเบื้องด้านข้างอาคาร  

ศพด. บ้านภูพระ 70,000.00     มีการต่อเติมอาคาร ศพด. 
เด็กมีพื้นที่ในการ
ประกอบกิจ กรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

28 
โครงการจัดซื้อเคร่ือง
เล่น เสริมประสบการณ์ 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่นเหมาะสม 
และได้มาตรฐาน มีสภาพที่เอ้ือ ต่อ
การพัฒนาการ  

ศพด.บ้านภูพระ 300,000.00     เด็กศพด.บ้านภูพระมีเคร่ือง 
เล่นที่ได้มาตรฐาน 

เด็กได้รับการพัฒนาการ
ทั้งกล้าม เน้ือมัดเล็ก
และมัดใหญ่ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

29 
โครงการศึกษาดูงานใน
ประ เทศกลุ่มอาเซ่ียน 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็น โลก
กว้าง วัฒนาธรรมต่างประเทศ เพื่อให้
นำมาปรับใช้ในการเรียน  

ร.ร.ในตำบลโนน
เมือง และชุมชน 
ต.โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00    มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ใน กลุ่มประเทศอาเซ่ียน 

เด็กๆได้เห็นมองโลก
กว้างไกล และมีพัฒนา
ในการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

30 
โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติม อาคารเรียน 

เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนที่ปลอด ภัย
ในการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์  

ศพด.บ้านโนน
ผักหวาน 

  100,000.00 200,000.00 200,000.00 
ศพด.มีอาคารเรียนที่
ปลอดภัย 

ศพด.มีพื้นที่ที่ปลอดภยั
ในการ เสริม

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ 
มีอาคารที่แข็งแรง พื้นที่
อาคารที่เหมาะแก่การ 
จัดการเรียนรู้ 

กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

31 
ส่งเสริมการใช้ภาษา
อาเซ่ียน 

เพื่อเตรียมตัวชาวบ้านให้เข้าสู่ประ ชา
คมอาเซ่ียนอย่างพร้อมเพรียง  

ชุมชนตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนมีความพร้อมเข้า
สู่ ประชาคมอาเซ่ียนทุ
ครัวเรือน 

ประชาชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ขึ้น
พื้นฐานกับนักท่องเที่ยว
ได้ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

32 
สนับสนุนงานแข่งขัน
ทักษะทาง วิชาการ 

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้นำ 
เสนอผลงานของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให ้ปรากฏแก่
สาธารณชน  

ร.ร.ในตำบลโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา ในสังสงักัด
ได้เข้าร่วม กิจกรรม
โครงการ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

33 
ผลิตสื่อและนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

1.เพื่อจัดหาวัสดุที่จะนำ มาผลิตสื่อ 
นวัตกรรม การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
และนำไปใชใ้นการจัด กิจกรรม"ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 2.เพื่อส่งเสริม
ให้ครูและ นักเรียนคิดค้นสร้างสรรค์ 
ประดิษฐ์สื่อนวัตกรรม การเรียนรู้ได้

ครูและนักเรียน 30,000.00  30,000.00   

1.ครูและนักเรียนชั้นป.1- 
ป.6 จำนวน 126 คน ได้เข้า
ร่วมโครงการ 2.ครูร้อยละ 
90 มีความ สามารถในการ
จัดหาและ ผลิตสื่ใช้เองได้ 
3.นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อ

1.ครูและนักเรียน มีวัสดุ 
ที่จะนำมาผลิตสื่อ
นวัตกรรม การเรียนรู้ 
ประกอบการ จัด
กิจกรรมตามนโยบาย  

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
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อย่าง หลากหลาย 3.เพื่อส่งเสริมครูใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะ สมมา
บูรณาการในการ ในการจดัการเรียนรู้  

และนวัตกรรมที่ เหมาะแก่
การเรียนรู้ 

และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

34 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย  
ศพด. ภายใน
ตำบลโนนเมือง 

  99,760.00 99,760.00 99,760.00 
เด็กได้รับการพัฒนา ร้อยละ 
100 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

35 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ค่าหนังสือ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลโนนเมือง จำนวน 7 ศูนย์ 
ดังน้ี - ค่าหนังสือเรียน  

เด็กปฐมวัย อายุ 
3-5 ปีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลโนน
เมือง 

46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

36 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(รายหัว) 

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 
ศูนย์  

เด็กปฐมวัย อายุ 
3-5 ปีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลโนน
เมือง 

 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
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37 

โครงการติดต้ังระบบ
อินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.โนน
เมือง 

เพื่อให้บุคลากร ครูและนักเรียนใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร และใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตำบล
โนนเมือง 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

38 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานและ
สามารถต่อยอด ความรู้เดิม 
เตรียมพร้อมรับ การทดสอบ
ระดับชาติ NT และ O-NET  

นักเรียน ป.3-ป.6 
โรงเรียนบ้าน 
โนนไหมโนนศิลา 

 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

นักเรียนมีความรู้พื้นฐานดี
ขึ้น สามารถต่อยอดความรู้
เดิม และวิเคราะห์ข้อสอบ 
เพื่อ หาคำตอบได้ 

นักเรียนมีผลการ
ทดสอบ ระดับชาติ NT 
(ชั้นป.3) และ O-NET 
(ชั้น ป.6) 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

39 
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ 
โครงการ อาหาร
กลางวันโรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี ้
รับประทานอาหารกลางวัน เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน ที่มากขึ้น  

นักเรียน อบ.2- 
ป.6 โรงเรียน 
บ้านโนนไหม 
โนนศิลา 

 50,000.00 20,000.00   
นักเรียน มีโต๊ะ-เก้าอี้ที่แข็ง 
แรง ได้มาตรฐาน น่ัง
รับประทานอาหาร 

โรงรีงเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ 
ที่ แข็งแรงและเพียงพอ 
ให้ นักเรียนน่ัง
รับประทาน อาหาร
กลางวัน 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

40 
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนในโรงเรียน สพฐ.  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

3,024,000.00 3,024,000.00 3,024,000.00 3,024,000.00 3,024,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลได้รับสารอาหาร
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

41 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
อบต.โนนเมือง ด้าน
กิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา 

เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการเรียนการสอน  
ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

42 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนม่วง ตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง 

เพื่ออุดหนุนด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ101 

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

43 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนม่วง ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยว
ชนในสถานศึกษา 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนด้านกิจกรรม
การศึกษา  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
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44 
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนเมือง ตามโครงการ
ต้นกล้าพันธุ์ดีวิถีพุทธ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนด้านกิจกรรม
การศึกษา  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

45 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนไหมโนนศิลา ตาม
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนด้านกิจกรรม
การศึกษา  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

46 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านภู
พระโนนผักหวาน ตาม
โครงการส่งเสริมผู้เรียน
เพื่อสืบสานการทำอาชีพ
จากปราชญ์ชาวบ้าน
(การทำผ้าฝ้าย) 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนด้านกิจกรรม
การศึกษา  

ร.ร.ในเขตบริการ 
ต.โนนเมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
โรงเรียนได้รับการอดหนุน
ร้อยละ100  

เด็กนักเรียนภายใน
ตำบลมีสุขภาพดี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

47 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน  

คณะกรรมการ
ภายในตำบล 

150,000.00 150,000.00 15,000.00 150,000.00 150,000.00 
คณะกรรมการได้รับการอด
หนุนร้อยละ100  

คณะกรรมการได้รับการ
อดหนุนร้อยละ100 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

48 
โครงการเยาวชนวัยใส 
ห่างไกลบหุร่ี, สุรา, ยา
เสพติดและ การพนัน 

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจพิษร้ายขงบุหร่ีและสุรา 2. 
เพื่อให้เยาวชนสามารถดูแลและ 
ป้องกันภัยจากพิษร้ายของบุหร่ี และ
สุราได้  

เยาวชนภายใน
ตำบล โนนเมือง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

1. ร้อยละ 80 ของเยาว ชน
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดูแลตนเองให้ 
ห่างไกลจากพิษของบุหร่ี
สุรา 

1. เยาวชนมีความรู้ 
ความ เข้าใจ และเป็น
แบบอย่าง ในการลด ละ 
เลิก บุหร่ี และสุราได้ 2. 
เยาวชนรู้วิธีป้องกัน หรือ
หลีกเลี่ยงได้ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

49 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ก่อนวัย
เรียน 

1. เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนได้รับการ 
ตรวจพัฒนาการตามกลุ่ม 2. เพื่อ
ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการ สงสัยล่าช้า 
3. เพื่อให้เด็กที่สงสยัพัฒนาการ ล่าช้า
ได้รับการส่งต่อเพื่อกระตุ้น 
พัฒนาการทุกราย  

เด็กที่มีอายุ 
9,18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

1. ค้นพบเด็กที่สงสยั
พัฒนาการ ล่าช้าได้อย่าง
น้อยร้ยละ 30 2. เด็กที่
สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้ รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ ร้อย
ละ 100 3. เด็กที่สงสยั
พัฒนาการล่าช้าได้รับ การ
ติดตามเยี่ยม ร้อยละ 100 

1. เด็กที่มีอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ได้รับ 
การตรวจพัฒนสกสรทุก
คน 2. เด็กที่พบสงสยั
พัฒนาการล่าช้า ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
หรือ ได้รับการส่งต่อทุก
ราย 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

50 
จัดค่ายคุณธรรมเพื่อ
เยาวชน ตำบลโนนเมือง 

พัฒนาและสร้างความสามัคคีใน 
เยาวชนตำบลโนนเมือง  

เยาวชนตำบล 
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาด้าน จิตใจ ปลูก
จิตสำนึกให้เยาวชน ชุมชน
ตำบลโนนเมือง 

ความสามัคคี และความ
ปรองดอง ของคนใน
ชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

51 

โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจปัญหา ปัญหาทุจริต
และเป้นปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา 
การทุจริตและสิ่งแวดล้อม  

เยาวชนในต.โนน
เมือง 

 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
-การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเกิน ร้อยละ 10 

เด็กมีจิตสำนึกในการ
ตระหนักถึง การต่อต้าน
ทุจริตและปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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52 
โครงการเด็กดีศรีโนน
เมือง 

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ 
เยาวชน  

เยาวชนในพื้นที่
ตำบล โนนเมือง 

 50,000.00 50,000.00 50,000.00  -การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเกิน ร้อยละ 90 

ยกย่องเชิดชูเด็กและ
เยาวชน ที่มีความ
ประพฤติดีต้ังใจศึกษา 
เล่าเรียนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ บุคคลอื่น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

53 
ค่ายอบรมเด็ก / 
เยาวชนห่างไกล ยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึง พิษภัย
อันร้ายแรงของยาเสพติด  

ภายในตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เด็กเยาวชนรู้ถึงพิษภัยยา
เสพติด ลดลงถึง 70% 

เด็กและเยาวชนห่างไกล
จากยา เสพติด 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
อุดหนุนสาธารณสุข มูลฐาน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรม ที่
สร้างสรรค์ให้กับสงัคม  

หมู่ 1-15 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 
ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกับ ส่วนรวม 

ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกับ ส่วนรวม 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 
โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค
บริโภค 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ น้ำด่ืมในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีการพัฒนาระบบกรองน้ำ
ด่ืม อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีน้ำด่ืมที่สะอาดและมี
คุณภาพ เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

3 
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี 
สุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง  

ศพด.ภายใน
ตำบล โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กๆมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

4 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ประชาชนได้รับการ
คุ้มครอง ในการบริโภคทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ บริโภค 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
สนับสนุนเวชภัณฑย์าและ 
เคร่ืองมือทางการแพทย ์

เพื่อมีเวชภัณฑ์ยาประจำศูนย์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

BLS กู้ชีพ ตำบล
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีเวชภัณฑย์าประจำศูนย ์
ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวก ปลอดภัยใกล้บ้าน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 
อุดหนุน อสม.หมู่บ้านตามโครง 
การพัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่อให้ อสม.มีกำลังใจในการให้ 
บริการชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 
อสม.ได้รับการอุดหนุนตาม 
โครงการ 

อสม.ปฏบัติหน้าทีใ่นการ
ให้ บริการอย่างเต็ม
ความสามารถ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

7 
เบี้ยปฏบิัติงาน อสม, อผส.อพม.
,อพมก.,อปพร. 

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร  

อสม.,อผส.,อพม.
, อพมก.,อปพร. 
ประจำ ตำบล
โนนเมือง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเบีย้
ปฏิบัติ งานทุกคน 

อสม,อปพร,อผส. มี
ค่าตอบแทนสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

8 
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
หน่วยบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  

ภายในตำบลโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
การช่วยเหลือทาง
การแพทย์ ฉุกเฉินมคีวาม
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนเข้าถึงระบบ
บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
และให้บริการ ประชาชน
ได้ทันท่วงท ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

9 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิต 

อัตราเพิ่มของผู้ป่วยเบาหวาน 
รายใหม่ลดลงร้อยละ 2 จากค่า 
มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
อัตราการป่วย
โรคเบาหวาน ลดลง 50% 

ประชาชนไม่ป่วยหรือป่วย
ลดลง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10 
โครงการควบคุมป้องกัน ปัญหา
การขาดสารไอโอดีน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัว 
เรือนที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ มี
คุณภาพ (ไอโอดีน>30ppm)  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนครัวเรือนทุก
ครัวเรือน บริโภคเกลือ
ไอโอดีน 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
ทารก ตรวจพบไอโอดีน
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ สงูอาย ุ
1.เพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในผู้
สูง อายุและส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุ  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
อย่าง ใกล้ชิด 

1.มีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพพึง
ประสงค์ เพิ่มขึ้น 2.
ผู้สูงอายุ สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

12 
แผนงานโครงการป้องกัน 
โรคติดต่อทั่วไปโรคอุบัติใหม่/ 
อุบัติซ้ำ 

เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรคเพื่อ 
ควบคุมโรคติดต่อไม่ให้ระบาด 
รุนแรงเช่นโรคไข้เลือดออก,โรค 
ไข้หวัด2011,โรคไขห้วัดนก  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ร้อยละของการเกิดโรค
ระบาด ในชุมชนลดลง 
90% 

ชุมชนปลอดภัยจาก
โรคติดต่อที่ เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 
กรรมการกองทุนเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

เพื่อให้การดำเนินงานของ
กองทุน เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิ ภาพ  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
กองทุนได้รับการพัฒนา
อย่าง มีประสิทธิภาพ 

กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน
ได้รับ การพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

14 
โครงการตรวจหาสารพิษใน เลือด
เกษตรกร 

เพื่อเฝ้าระวังการได้รับสารพิษใน 
เกษตรกรและเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับ การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

เกษตรกรได้รับการ
ตรวจหา สารพิษและ
ความรู้เก่ียวกับการ ใช้
สารเคมีเพิ่มขึ้น 50% 

เกษตรกรได้รับการเฝ้า
ระวังด้าน สุขภาพและ
อัตราการตรวจพบสาร 
พิษในเลือดเกษตรกรลดลง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

15 
โครงการมะเร็งตับและมะเร็ง ท่อ
น้ำดี 

1.เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
โรค มะเร็งตับและลดอัตราการ
เสียชีวิต จากโรคมะเร็งตับ  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ร้อยละความเสี่ยงของการ
เกิด โรคมะเร็งตับลดลง 
50% 

1.อัตราการเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็ง ตับลดลง 2.
ประชาชนมีพฤติกรรม
บริโภคที่ ถูกต้อง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

16 
โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเต้านม 

1.เพื่อค้นหาโรคมะเร็งระยะ
เร่ิมต้น 2.เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตจากโรค มะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ร้อยละความเสี่ยงในการ
เกิด โรคมะเร็งลดลง 50% 

1.อัตราการเสียชีวิตของ
สตรีไทย ด้วยโรคมะเร็ง
ลดลง 2.สตรีมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ ตนเองได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

17 
โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการพัฒนาหน่วย 
บริการปฐมภูม ิ

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา รพ.สต. 
แบบมีส่วนร่วม 2.เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาแบบบูรณา การใน
ชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
มีกิจกรรมการพัฒนา รพ.
สต. ร่วมกับชุมชน 

1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 2.ชุมชนมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ 
รพ.สต. 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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18 
โครงการสายใยรัก อาสาสมคัร 
นมแม่ 

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และเพื่อสร้างแกนนำนมแม่
ในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
เด็กได้รับนมจากแม่มาก
ขึ้น ร้อยละ 50% 

1.อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ที่ ถูกต้อง เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

19 
โครงการส่งเสริมป้องกันค้นหา 
วัณโรคในชุมชน  

เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
ควบคุม วัณโรคตามกลยทุธ์ 
DOTS อย่างมี คณุภาพ  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ลดความสเยงในการเกิด
โรค วัณโรคลดลงร้อยละ 
70% 

เพิ่มอัตราความสำเร็จใน
การรักษา วัณโรคในผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ เสมหะพบ
เชื้อ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20 
โครงการค้นหาเร่งรัดกำจัด โรค
เร้ือน 

เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคเร้ือนใน
ตำบล ปลอดโรคเร้ือน  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
มีกิจกรรมกำจัดโรคเรือน
ใน ตำบลปลอดโรคเร้ือน 

ตำบลโนนเมืองปลอดโรค
เร้ือน อย่างยั่งยืน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

21 
โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. ด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสาธารณสุข
ให้ แก่ อสม.และเพื่อส่งเสริม
และพัฒนา ศักยภาพ อสม.ใน
การปฏิบัติงาน  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 
ร้อยละของ อสม.ได้รับ
ความรู้ และนำไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น 50% 

อสม.ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในการ
ทำงาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

22 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ พิการ/
ทุพลภาพและด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการเชื่อมั่นในคุณค่า
ของ ตนเองและค้นหาและ
ควบคุมโรค  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
ผู้พิการได้รับการเอาใจใส่
อย่าง ใกล้ชิด 

ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการมี
ความรู้และ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

23 โครงการเพื่อนวัยใสในตำบล 
เพื่อให้วัยรุ่นในชุมชนได้มีความรู้ 
เร่ืองเพศศึกษา,ยาเสพติด,เอดส์ 
อ่ืนๆ  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
วัยรุ่นได้รับความรู้เร่ือง
เพศศึกษา ยาเสพติด และ
เอดส์ ทุกคน 

วัยรุ่นในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับเร่ือง
เพศศึกษา โรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ฯลฯ มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

24 
จัดซื้อเคร่ืองพ่นละอองฝอย 
ละเอียดแบบไฟฟ้า 

จัดซื้อเคร่ืองพ่นละอองฝอย 
ละเอียดแบบไฟฟ้า  

4 โซน ในตำบล 
โนนเมือง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคไข้ เลือดออกในชุมชน 
70% 

ชาวบ้านได้รับความเสี่ยง
ลดลง จากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

25 
โครงการแพทย์แผนไทยใสใ่จ 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

1.เพื่อให้ผูป้่วยโรคเร้ือรังได้
เข้าถึง บริการแพทย์แผนไทย/
แพทย์ทาง เลือกและลดการใช้

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง
ได้รับ การรักษาที่ถูกต้อง
ร้อยละ 70% 

1.ลดอัตราการใช้ยาใน
ผู้ป่วยโรค เร้ือรังและ
ผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง สามารถ

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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ยาในผู้ป่วยโรค เร้ือรัง  ใช้ชิวิตอยู่ในสังคมปกติ 

26 
โครงการขจัดโรคขาดสาร ไอโอดีน
ในเด็กแรกเกิด 

เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนที่ส่ง 
ผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของ
เด็ก ในชุมชน  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
ร้อยละของการเกิดโรค
ขาดสาร ไอโอดีนลดลง
จำนวน 90% 

ชุมชนตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิด ขึ้นถ้า
หากหญิงที่ต้ังครรภไ์ม่
บริโภค เคร่ืองเสริม
ไอโอดีน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

27 
โครงการจัดซื้อกระเป๋า และยา
สามัญ ประจำบ้าน 

1.เพื่อป้องกันรักษา เบื้องต้น 2.
เพื่อให้ประชาชน และบุคคลากร
หน่วยงาน มียารักษาโรคป้องกัน 
การเจ็บป่วยฉุกเฉินในการ จัด
กิจกรรมนอกสถานที่  

บุคคลากรใน
หน่วย งาน หมู่ 
1-15 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ประชาชนได้รับการรักษา
เบื้องต้น ได้อย่างทันท่วงท ี

เพื่อ ป้องกัน รักษา 
ประชาชน และบุคคลากร
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

28 
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพ 
โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทางโภช
นา การในกลุ่มเด็กวัยเรียนก่อน
เรียน ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพ
โภชนาการ  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
เด็กได้รับการติดตามทาง
โภชนา ทุกคน 

เด็กก่อนวัยเรียนที่เสี่ยงต่อ
การมี ภาวะทุพโภชนาการ
ได้รับการเฝ้า ระวังและ
ติดตามทางโภชนาการ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

29 
สมทบกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ ที่ดี
ปราศจากโรคภัย  

กองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนมีสุขภาพดี  
ประชาชนได้รับการตรวจ 
สุขภาพ การป้องกันโรค 
ฟื้นฟูและรักษา 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30 
โครงการฝากครรภ์ คุณภาพเลี้ยง
ลูกฉลาด ด้วยนมแม่ 

1. เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภ์ มาฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และ
ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 2. 
เพื่อให้เด็กที่เกิดมาทุกคนได้รับ
การ ส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนม
แม่  

หญิงต้ังครรภ์ใน
เขต รับผิดชอบ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ 
ฝากครรภ์ 5 คร้ังคุณภาพ 
2. หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ถึง 6 เดือน 

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ 
ฝากครรภ์คุณภาพ 2. 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

31 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ ป่วยจิตเวช 
1. เพื่อให้ผูป้่วยจิตเวชใน ชุมชน
ได้รับการดูแล 2. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช  

1. แกนนำ/กรรม 
การชมรม
ผู้สูงอายุ 2. 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
1. ผู้สูงอายุได้รับการ 
ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ 

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ 
สุขภาพตามเกณฑ์ทุกคน 
2. ผู้สูงอายุสามารถดูแล

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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อาสามัครดูแล 
ผู้สูงอาย ุ

ตัว เองได้ 

32 
โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
สุขภาพ ลดภาวะอ้วน ลดพุง 
(DPAC) 

1. เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเสี่ยง
สามารถ ลดน้ำหนักได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 2. 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการลด
น้ำหนักได้ถูกต้ง  

กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า 
ดัชนีมวลกายเกิน 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม 
เป้าหมายที่สามารถลด
น้ำหนักได้ 2. ร้อยล่ะ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการ
ลด น้ำหนัก 

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถ 
ลดน้ำหนักและรอบเอวได้ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจในการลดน้ำ 
หนักได้ถูกต้อง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

33 
โครงการประชาชน ห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ การใชย้าปฏิชีวนะ 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมี ความรู้ 
ความเข้าใจใน การใช้ยา
ปฏิชีวนะได้ถูกต้อง  

1. ประชาชน
ทั่วไป 2. ผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง 3. 
หญิงหลังคลด 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

1. ร้อละ 35 ผู้ป่วยนอก 
ได้รับบริการด้านการ 
แพทยแ์ผนไทย 2. ร้ยละ 
80 ของ ประชาชนมี
ความรู้ด้าน การดูแล
สุขภาพด้วยสมุน ไพร
เบื้องต้น 

1. ประชาชนทั่วไปได้รับ 
บริการด้านการแพทย์แผน 
ไทยที่เพยีงต่อความต้อง 
การ 2. มีการรักษาโดยใช้
สมุน ไพรเป็น
ส่วนประกอบมาก ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

34 
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
และมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
30-60ป ี

1. เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ป ี
ได้รับการตรวจคัดกรอง  

สตรีอายุ 30-60 
ป ี 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การตรวจคักกรอง ร้อยละ 
20 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การตรวจคัดกรอง ร้อยละ 
20 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

35 
ส่งเสริมและผลิตยาสมุนไพร /
ศูนย์สาธิตสมุนไพรในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการใช้สมุนไพรไทย  

ภายในตำบลโนน
เมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
มีการพัฒนางานด้านภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นและ
สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น 

ยาสมุนไพรไทยที่เป็นที่
ยอมรับ และสร้างรายได้
ในชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

36 
ส่งเสริมแพทยแ์ผนไทย ในสถาน
บริการ 

มีแพทยแ์ผนไทยในการให้ 
บริการประชาชน  

รพ.สต. 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
มีการบริการทางการแพทย์ 
แผนไทย 

ประชาชนได้รับการ
บำบัดรักษา ด้วยแพทย์
แผนไทย 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

37 
ส่งเสริม/อบรมให้ความรู้เก่ียว กับ
การแพทย์แผนไทย และ สมุนไพร
ไทย 

เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการใช้สมุนไพรไทย  

ผู้ที่สนใจในตำบล 
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีการพัฒนางานด้านภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นและ
สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น 

เป็นศูนย์รวมของสมุนไพร
ไทย ในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป ประชาชนมีความรู้

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 97 
 

และสามารถนำ ไป
ประกอบอาชีพเสริมรายได้
ให้ แกค่รอบครัว 

38 
โครงการป้องกันโรคไข้เลือด ออก
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลาย 
โดยการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือด 
ออกระบาด  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ร้อยละของไข้เลือดออกมี
อัตรา ที่ลดลง 70% 

ประชาชนแข็งแร็งและ
ปลอดภัย จากโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

39 ส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน การ
ป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ร้อยละของการเกิดโรค
เอดส์ ลดลง 80% 

ควบคุมและป้องกันโรค
เอดส์ ไม่ให้ระบาด 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40 
ป้องกัน/ส่งเสริมดูแล/ควบคุม โรค
ระบาดและโรคติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ 
รู้จึกวิธีป้องกันตัวเองจากโรค 
ระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ร้อยละของการเกิดโรค
ระบาด ลดลง 80% 

ไม่มีโรคระบาดและ
โรคติดต่อ ภายในพื้นที ่

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

41 โครงการปราบลูกน้ำ ยุงลาย 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้ 
เลือดออกระบาด  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละของไข้เลือดออก มี
อัตราที่ลดลง 70% 

ประชาชนแข็งแร็งและ
ปลอด ภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

42 ส่งเสริมทันตสาธารณสุขใน ชุมชน 
ให้บริการประชาชนในการดูแล 
รักษาช่องปากช่องฟัน  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีกิจกรรมการดูแลช่อง
ปากของ ประชาชนทุกคน 

ประชาชนได้รับการตรวจ
เก่ียวกับ ช่องปากและช่อง
ฟันเพื่อสุขภาพ ช่องปาก
และฟันที่ดี 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

43 
อบรมให้ความรู้ เร่ืองหลอดเหลือด 
ในสมองอุดตัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับโรค
หลอดเลือดในสมองอุดตัน  

หมู่ที่ 11 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง 
หลอดเลือดในสมองอุดตัน 

ได้รับความรู้เก่ียวกับเร่ือง 
หลอดเลือดในสมองอุดตัน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

44 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมี ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.
เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัข 
และแมว  

สุนัขและแมว
ตำบล โนนเมือง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนสุนัขและแมว ลด
อัตราการเกิด 

สุนัขและแมวตำบลโนน
เมือง ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

45 
โครงการป้องกันโรคปาก เท้า 
เปื่อย ในสัตว์ (Foot and mouth 

ควบคุมและป้องกันโรคปากและ
เท้า เปื่อยในสัตว์  

ชุมชนในตำบล 
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ลดอัตราการเกิดโรคปาก
และเท้า เปื่อยในสัตว์ 

การเกิดโรคปากและเท้า
เปื่อย ในสัตว์ลดลง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
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disease) สำนักงานปลัด อบต. 

46 

อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียน
จำนวนสุนัขและแมวได้อย่าง
ทั่วถึง  

สุนัขและแมวเขต
พื้นที่ อบต.โนน
เมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
สุนัขและแมวได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียนได้
อย่างทั่วถึง 

สุนัขและแมวได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียนได้
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

47 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างทั่วถึง  

สุนัขและแมวเขต
พื้นที่ อบต.โนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้าอย่าง
ทั่วถึง 

สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้าอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

48 
จัดหารถบริการทางการแพทย์ 
ฉุกเฉิน 

เพื่อใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยภายใน 
ตำบลโนนเมือง  

ตำบลโนนเมือง 200,000.00     การบริการทางการแพทย์มี 
ความรวดเร็วขึ้น 

ชาวบ้านในชุมชนมีรถ
ให้บริการ รวดเร็วขึ้นทำให้
ได้รับความปลอด ภัยมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

49 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ ติด
ในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึง 
พิษภัยอันร้ายแรงของยาเสพติด  

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนไหมโนน
ศิลา 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เด็กเยาวชนรู้ถึงพิษภัยยา
เสพติด ลดลงถึง 70% 

เด็กและเยาวชนห่างไกล
จากยา เสพติด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

50 
โครงการ 1 ใจให้ธรรมะ เอา ชนะ
ยาเสพติด 

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้
เยาวชน หันมาใสใ่จการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อให้ ห่างไกลยาเสพติด  

ภายในตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ลดปัญหาการเพิ่มของยา
เสพ ติดลดลง 70% 

เยาวชนหันมาใสใ่จการ
ปฏิบัติ ธรรมมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชน ใน
ตำบลเป็นการสร้างงานสร้าง รายได้
ในชุมชน  

กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี 
ภายในตำบล 
โนนเมือง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

-จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการ ส่งเสริมไม่
น้อยกว่า 90% -ร้อยละ
ของสตรีที่มีกิจกรรมทำ 

ยกระดับเป็นสินค้า OTOP ที่
มี คุณภาพ สตรีในตำบลโนน
เมือง มีกิจกรรมเสริม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

เพื่อมีกลุ่มต่างๆในตำบลโนนเมือง มี
ความเข้มแขง็ในการประกอบ อาชีพ  

กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภาย ในตำบล
โนนเมือง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่
มีความ เข้มแขง็ไม่น้อย
กว่า 50% 

ประชาชนมีรายได้เสริมและ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินการ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมผู้สูง อายุ/ผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมีงานทำและ 
มีรายได้และเพื่อเกิดความ
เพลิดเพลิน ไม่มีความเหงาและเศร้า
ซึมและเป็น การพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ ในตำบล
โนนเมือง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

จำนวนผู้สูงอายุและผู้
พิการทุก คน มีรายได้
เสริมและมีกิจกรรม ทำ
ร่วมกับคนอ่ืนๆ 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมีงานทำและ
มีราย ได้ ไม่คิดว่าอยู่อย่างโดด
เด่ียวและ มีทักษะทางอาชีพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
ส่งเสริมสนับสนุน
ชมรมผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยให้ผูสู้งอายไุด้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน  

หมู่ที่ 6 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการร่วมกันทำบุญช่วย
ค่า ทำศพให้สมาชิกใน
ชุมชน 

เป็นความพอใจของคนใน 
ชุมชนที่ได้ช่วยเหลือกัน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อให้ครอบครัวทีย่ากจนมีที่พัก 
อาศัย  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการก่อสร้างบ้านให้กับ
ผู้ ยากไร้ 

ผู้ที่ได้รับบ้านมีที่อยู่อาศยั 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 

ส่งเสริมดูแลสุขภาพ
การ ออกกำลังกาย
ของผู้สูงอายุ และกีฬา
พื้นบ้าน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่าง กาย
แข็งแรง  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่ แขง็แรง 

ผู้สูงอายุรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ 
ตัวเองให้แข็งแรง 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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7 
โครงการปันยิ้มสร้าง
สุข 

เพื่อผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
สร้างความอบอุ่นและ สร้างความ
เสมอภาค  

หมู่ที่ 1-15 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
กับ ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

8 

โครงการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ของเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง 
บัวลำภ ู

เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้
ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือ สงัคม
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ 
ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ ด้อย
โอกาส  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนผู้ยากไร้ผู้
เดือดร้อน และ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วย เหลือให้พ้นทุกข์
ยากบรรเทาทุกข์ ให้เบา
บางลง 

ประชาชนผู้ยากไร้ผู้เดือดร้อน 
และผู้ประสบภัยได้รับการช่วย 
เหลือให้พ้นทุกขย์ากบรรเทา
ทุกข์ ให้เบาบางลง 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

9 
โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 

บูรณาการส่วนราชการหน่วยงาน ที่
เก่ียวข้ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและภาคประชาชนในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่าน
บำบัดและ ผ่านการ
อบรมจากโครงการจะไม่ 
กลับไปติดยาเสพติดอีก 

ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวน ลดลง 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10 
แว่นสายตาสำหรับ
กลุ่มแม่ บ้านและ
คนชรา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มแม่ บ้านได้
ใช้แว่นตาทำกิจกรรม  

หมู่ที่ 1-15 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
กลุ่มแม่บ้านและคนชรา
มีแว่น สายตาในการทำ
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุและกลุ่มแมบ่้านได้มี
แว่น สายตาใชใ้นการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

11 

จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ
และชมรม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์และกอง 
ทุนส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ทราบว่าผู้สูงอายุมี จำนวน
เท่าไหร่ในเขตรับผิดชอบ เมื่อ
เสียชีวิตจะได้มีทุนทำศพ  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00     
มีการจัดต้ังกองทุนและ
สวัสดิ การสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 
สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สงูอาย ุ

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

12 
จัดเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ติดเชื้อ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน  

หมู่ที่ 1-15 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ติดเชื้อได้ รับเบี้ยทุกคน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
มีค่าใช้จ่ายในการยังชีพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

13 
จัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชน ระดับตำบล 
ค่ายอบรม สิทธิเด็ก 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี การ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความ รู้และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  

เด็กและเยาวชน 
ภายในตำบล
โนนเมือง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีกิจกรรมสำหรับเด็ก
และ เยาวชนทำร่วมกัน 

เยาวชนมีศักยภาพในการรับรู้ 
ข้อมูลปัญหาของท้องถิ่นเพื่อ 
การพัฒนาในอนาคต 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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14 
ฟันปลอมสำหรับ
ผู้สูงอายุ และรถเข็นผู้
พิการ/สามล้อโยก 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันในการ 
รับประทานอาหาร  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้สูงอายุมีฟันปลอมใน
การรับ ประทานอาหาร 

ผู้สูงอายุมีฑณัตสุขอนามัยที่ดี 
มีสุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

15 ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการมีอาชีพที่ แน่นอนมี
รายได้ช่วยตนเอง  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 คนพิการมีอาชีพเสริม 
ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองได้และ
ไม่ คิดว่าตนเองสร้างภาระให้
สังคม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

16 
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

สร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่น
เบี้ยยงัชีพคนพิการฯลฯ สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประ สบภยัธรรมชาติ  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ ต่างๆ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ ทัดเทียมผู้อื่นใน
สังคม ผู้ประสบภัยมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีขวัญกำลังใจ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

17 
จัดซื้อเคร่ืองห่มกัน
หนาว 

เพื่อให้ผู้ประสบภยัหนาวที่ ขาด
แคลนได้มีเคร่ืองกันหนาวใช้  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้ประสบภัยหนาวได้รับ
ผ้าห่ม ในการกันหนาว 

ประชาชนมีเคร่ืองห่มกันหนาว 
ใช้ในฤดูหนาว 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

18 
อบรม อผส.ภายใน
ตำบลโนน เมือง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของผู้สูงอายใุนสังคม  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้
พบปะ แลกเปลีย่นซึ่งกัน
และกัน 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

19 

สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา
และคนพิการที่ด้อย 
โอกาส 

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและคนพิ 
การที่ด้วยโอกาส  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน 
สตรี คนพิการและผู้ 
ด้อยโอกาส 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วย 
เหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและ
สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ในสงัคม
อย่างมีสุข 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20 
โครงการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ ก่อนวัยอัน
สมควร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการ 
ต้ังครรภ์ก่อนวัยเรียนให้กับเยาวชน 
ตำบลโนนเมือง  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ร้อยละของการต้ังครรภ์
ก่อนวัย ลดลง 50% 

เยาวชนมีความรู้มากขึ้นและ
นำมา ปรับใช้กับชีวิตได้ดี 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

21 
จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
ยากจนและ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สร้างโอกาสแก่เด็กยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส  

หมู่ที่ 1-15 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ ต่างๆ 

ผู้ด้อยกาสได้รับการช่วย เหลือ
ทัดเทียมผู้อื่น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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22 

ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรม แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และวัย
ทำงาน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มีอาชีพที่
แน่นอนมีรายได้ ช่วยตนเอง  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ผู้สูงอายุ คนพิการมี 
อาชีพเสริม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการช่วยเหลือ 
ตัวเองได้และไม่คิดว่าตนเอง 
สร้างภาระให้สังคม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

23 

โครงการป้องกันเด็ก
และ เยาวชนมั่วสุม 
ทะเลาะ วิวาท ชกต่อย
กัน 

เพื่อเป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของเด็กและ เยาวชน  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของเด็กและ
เยาวชน 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความ 
ช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและ 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคม
อย่างมีสุข 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

24 
รณรงค์ฟื้นฟูสภาพคน
พิการ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นของ
ผู้พิการ และลดภาระ ของญาติและ
ผู้ดูแล  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการ 
สามารถให้การดูแลและ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ได้ อย่างถูกต้องและมี
ศกัยภาพ 

ญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการ มี
ความรู้ มีทักษะ สามารถ ให้
การดูแลและฟื้นฟูสมรรถ 
ภาพผู้พิการได้อย่างถูกต้อง 
และมีศักยภาพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

25 
โครงการส่งเสริม
คุ้มครอง สิทธิสตรี  

-เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและ สิทธิ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ สตรี -เพื่อ
ส่งเสริมคุ้มครองและ พัฒนาสิทธิ
อนามัยการเจริญ พันธุ์ที่เหมาะสม -
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา โรคเอดส์  

กลุ่มสตรีภายใน 
ตำบลโนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

-กลุ่มสตรีต่างๆ 150 คน 
-กลุ่มสตรีของศูนย์
พัฒนา ครอบครัวใน
ชุมชน 60 คน 

-สตรีมีสุขภาวะและสิทธิ 
อนามัยการเจริญพันธ์ุที่ดี -เกิด
การคุ้มครองและพัฒนา สิทธิ
อนามัยการเจริญพันธ์ุที่ 
เหมาะสมสำหรับสตรี -ลด
ปัญหาความรุนแรงให้ แก่สตรี 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

26 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนนำ
เยาวชน 

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชน -เพื่อสง่เสริมความ
สามัคคี การพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของเยาวชน  

4โรงเรียน ใน
ตำบลโนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
4โรงเรียน ในตำบลโนน
เมือง จำนวน 80 คน 

-เยาวชนตระหนัก และเห็น 
ความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม -เยาวชน มีความ
สามัคคี และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

27 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ให้กับคนพิการ 
เพื่อให้ สามารถ

-เพื่อให้คนพิการสามารถดู แล
ตนเองและครอบครัวได้ -เพื่อให้คน
พิการมีอาชีพและ มีรายได้  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
คนพิการทีสามารถดูแล 
ตนเองได้ 

-คนพิการสามารถดูแลตนเอง 
และครอบครัวได้ -คนพิการมี
อาชีพและมีรายได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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ประกอบอาชีพ มี
รายได้พึ่งพาตนเองได้ 

28 

โครงการปรับสภาพ
แวด ล้อมและปรับปรุง
ที่อยู่ อาศัยให้กับคน
พิการ 

-เพื่อให้คนพิการมีที่อยู่อาศยั ที่
มั่นคงและปลอดภัย -เพื่อใหค้วาม
เป็นอยู่คน พิการดีขึ้น  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ครอบครัวคนพิการ 
จำนวน 5 หลัง 

-คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
และปลอดภัย -คนพิการมี
ความเป็นอยู่คน พิการดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

29 

โครงการอบรมส่งเสริม 
ทักษะการใช้สิ่งอำนวย 
ความสะดวกใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ใช้ชีวิต
ของคนพิการ -เพื่อใหค้นพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ สามารถใช้
ชีวิตประจำวันได้  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ มีความเข้าใจและ
นำไปใชใ้น 
ชีวิตประจำวันได้ 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30 
โครงการอบรมผู้ดูแล
คนพิการ 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ดู แลคน
พิการ -เพื่อฝึกทักษะในการดูแลคน 
พิการในชุมชนให้ถูกต้อง  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ผู้ดูแลคนพิการมีความ
เข้าใจ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้ 

สามารถดูแลคนพิการได้อย่าง 
เหมาะสม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

31 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ คนพิการศูนย์
คนพิการ องค์การ
บริหารส่วนตำบล โนน
เมือง 

-เพื่อให้บริการคนพิการที่มา บริการ
ศูนย์บริการคนพิการ -เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน การดูแลและใช้
บริการ คนพิการ  

คนพิการที่เข้า
รับ บริการศูนย์
องค์การ 
บริหารส่วน
ตำบล โนนเมือง 

 20,000.00    
คนพิการที่มารับบริการ
ศูนย์ บริการคนพิการ 
ได้รับความ สะดวก 

อำนวยความสะดวกให้คน 
พิการที่มารับบริการศูนย์ 
บริการคนพิการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

32 
โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ให้ กับ
ชุมชนในหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มความรู้เก่ียวกับการใช้คอม 
พิวเตอร์  

หมู่ที่ 10  30,000.00    
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ด้าน คอมพิวเตอร์ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

33 
โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ของหมู่บ้าน
และชุมชน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้กับ
คน ในสังคมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง ตลอดช่วงชีวิต  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนได้รับการดูแล
ช่วย เหลือจากภาครัฐ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

หมู่บ้านและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมีความสามัคค ี

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

34 
อุดหนุน/สนับสนุน
ศูนย์พัฒนา ครอบครัว
ในชุมชน ต.โนนเมือง 

เป็นการส่งเสริมครอบครัวไทย ให้
เข้มแข็ง  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ชุมชนได้รับการส่งเสริม
ให้มี ความเข้มแข็งขึ้น 

สถาบันครอบครัวมีความ
อบอุ่น มีความรักความเข้าใจ
กัน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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35 

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ครอบครัว และรณรงค์
ป้องกันปัญหาความ 
รุนแรง  

- เพื่อให้สถาบันครอบครัวมี ความ
เข้มแข็ง - เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก
รัก บ้านเกิดสร้างความสามัคคี  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

สถานบันครอบครัวใน
ตำบล ทุกครอบครัวมี
ความเข้มแขง็ เพิ่มขึ้น 
50% 

สถาบันครอบครัวมีความ
อบอุ่น มีความรักความเข้าใจ
กัน เยาวชนรักบ้านเกิดมี
ความคิดสร้าง สรรค์ที่จะ
พัฒนาบ้านเกิดให้จริญ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

36 
อบรมสร้างความเข้าใจ 
ในครอบครัว 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีความ
เข้าใจในคำว่า ครอบครัว  

หมู่ที่ 6 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
เพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัว ได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

มีความเข้าใจในความรัก 
ความสามัคคขีองสมาชิก ใน
ครัวเรือน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

37 

โครงการค่าย
ครอบครัว อบอุ่นวัยรุ่น
วัยใสเข้าใจ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เสริมสร้างครอบครัวใน ชุมชนให้
อบอุ่นและมีภูมิคุ้ม กันต่อสภาวะ
แวดล้อมในสัง คมปัจจบุัน -เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัว มีสุขภาพจิตที่ดี 
-เพื่อให้คนในชุมชนแลก เปลีย่น
ทัศนคติและแนวคิด ในการอยู่
ร่วมกันในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ครอบครัวในชุมชน 30 
ครอบครัว จำนวน 60 
คน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

-เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 
และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะ 
แวดล้อม ในสังคมปัจจบุัน -
สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพ 
จิตที่ดี -คนในชุมชน มีความ
สามัคคี กันในชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

38 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/จัดต้ัง 
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดคงอยู่ตลอดไป  

หมู่ที่ 1-15 150,000.00     ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ สืบทอดสู่รุ่นต่อไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ 
รับการสืบทอด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

39 

โครงการบำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน (จังหวัด
เคลื่อนที่) 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการพบปะพูดคยุ 
กับประชาชนได้มากขึ้นได้รู้จัก 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชา 
ชนและได้แก้ไขปัญหาได้ถูกทาง  

อำเภอนากลาง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน 

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหา ได้ถูกวิธีทำให้
ประชาชนมีชีวิต ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโนนชัยศรี-
โนนงาม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนน
เมือง มีไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชากรได้รับ
สาธารณูปโภค ครบ

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและ มี

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ทุกครัวเรือน สาธารณูปโภคใช้อย่าง
เพียงพอ 

สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

2 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย โนนเมือง-โนนสวรรค์ 
ระยะ ทาง 1.5 กม. 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะ ดวกสะบายในการทำ
การเกษตร  

หมู่ที่ 1   200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ประชากรได้รับ
สาธารณูปโภค ครบ
ทุกครัวเรือน 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและ มี
สาธารณูปโภคใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

3 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร นาแม่กอง-บ้าน
โนนงาม ระยะทางรวม 3 กม. 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนน
เมือง มีไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ  

หมู่ที่ 1    250,000.00 250,000.00 
ประชากรได้รับ
สาธารณูปโภค ครบ
ทุกครัวเรือน 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและ มี
สาธารณูปโภคใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

4 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด บ้านพ่อ สุรินทร์ ไสย
ประเสริฐ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้รับ
ความ สะดวกมากขึ้น  

หมู่ที่ 2   8,000.00   
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

5 

ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 4สาย 1.เส้นวัดป่า
สันติธรรมไปทางบ้าน ห้วยไร่ ระยะทาง 2 กม. 
2.เส้นโนนม่วง-โนนเมือง ระยะทาง 4 กม. 3.
เส้นโนนม่วง-ห้วยโจด ระยะทาง 4 กม. เส้นโนน
ม่วง-โนนงาม ระยะทาง 4 กม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้รับ
ความ สะดวกมากขึ้น  

หมู่ที่ 2   500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

6 ไฟฟ้าแสงสว่างข้างวัด- แยก ห้วยไร่ 
เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้รับ
ความ สะดวกมากขึ้น  

หมู่ที่ 2   250,000.00 250,000.00 250,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
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ช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้าโนนไหม-โนน เสถียร-สิบเก้าโปง่ 
เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ในชุมชน  

หมู่ที่ 3 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนประชาชนที่
ได้รับความ เดือกร้อน
ลดลง 200 ครัวเรือน 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

8 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนาพ่อโฮม ถึงนาพ่อสนาน 
2,500 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7    200,000.00 200,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

9 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนผักหวาน-
ต้างคำ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 8 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

10 
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่ บ้าน 2 จุด 1.บ้าน
นายบรรจบ - บ้าน นางทองปาน 2.บ้านนาย
สมหมาย กันสา - บ้านนายอ่าง ทวีญาต 

เพื่อเพิ่มระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  

หมู่ที่ 3   300,000.00 300,000.00 300,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

11 ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 15 จุด ม.3 
เพื่อเพิ่มระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  

หมู่ที่ 3   112,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน และนอกเขต เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ หมู่ที่ 6   100,000.00   จำนวนประชาชนที่มี ราษฎรได้รับความ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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หมู่บ้าน ม.6 ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

13 
ย้ายเสาไฟฟ้าบ้านนายศักด์ิชัย บุญเพ็ง 8 ต้น ม.
6 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 6    700,000.00 700,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

14 
โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านพ่อโฮม เบ้า
ทอง-พ่อสมาน เบ้าทอง ม.7 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7   100,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

15 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตำบลโนนเมือง 
เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนประชาชนที่
ได้รับความ เดือดร้อน
ลดลง 200 ครัวเรือน 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

16 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายโนนศิลา-โนนม่วง ม.
4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการดำรงชีวิต
ประจำวัน  

หมู่ที่ 4   200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

17 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านต้างคำ - 
โนนผักหวาน ม.6 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน

หมู่ที่ 6    250,000.00 250,000.00 
จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
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การสัญจร  ครัวเรือน , สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

18 ไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชน ขยาย 10 จุด 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7    80,000.00 80,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

19 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านพ่อนิคม 
-นาพ่อสม โมลา 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7   250,000.00 250,000.00 250,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

20 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รร.บ้านภูพระ ถึงนาแม่ค่ำ 
ศรีไพร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7   150,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

21 ขยายเขตไฟฟ้าภูพระ-นาอ่างทอง 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7   200,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

22 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ภพูระ- โนนผักหวาน 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7    100,000.00 100,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 
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23 
โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ภพูระ- มอเลี้ยว 10 
จุด 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7  200,000.00    

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

24 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5,ม.13 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 5,13  200,000.00    

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

25 ไฟฟ้าแสงสว่าง 10 จุด ม.10 
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 10  80,000.00    
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

26 
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบ้านแม่ สวาเวียนเป๊ะ-
บ้านพ่อแสนพูพวก 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 7    250,000.00 250,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

27 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 9   250,000.00 250,000.00 250,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

28 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโนนผัก หวาน-ภูพระ 
(เสา 4 ต้น) 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 

หมู่ที่ 8    200,000.00 200,000.00 
จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ไปมาตอนกลางคืน สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

29 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 10 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 10  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

30 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนเปรมชัย-
โนนเมือง-โนนงาม ยาว 3000 ม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 10 200,000.00  200,000.00   
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

31 
โครงการไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการ เกษตรพร้อม
หม้อแปลง 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 5,13 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

32 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.สายโนนสงวน 
2. สายโนนโนนไหม 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 11 200,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

33 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนชัยศรี-โนน
สวรรค์ 1.5 กม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 11 150,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
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ช่าง 

34 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.บ้านนายบุญหลาย ชุม
แวงวาปี ถงึนางปนัดดา ศึกสงคราม 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 11 200,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

35 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 11 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ 
ปลอดภัยในการเดินทางและ 
เกษตรกรได้รับความสะดวก
ใน การสัญจรตอนกลางคืน  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

เกษตรกรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

36 

ไฟฟ้าแรงต่ำในหมูบ่้าน 1.จากสามแยกบ้านนาง
บุญชู นารินทร์-สามแยกบึงผลาญชัย 2.จาก
บ้านพ่อหนูจีน หลวงจันทร์ ถึงฐานจุดบั้งไฟล้าน 
3.จากสี่แยกบ้านนายรัดดา ดวงคำบุตร-บ้าน
นายประดิษฐ์ บุญมี 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 11 500,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

37 

ขยายเขตไฟฟ้า 1.ด้านตะวันออกของวัดถึง สระ
น้ำโรงเรียน ระยะทาง 100 ม. 2. บ้านโนนชัย
ศรีถึงบ้านฝายหิน ระยะทาง 2 กม. 3.บ้านโนน
ชัยศรีถึงบ้านโนน สวรรค์ระยะทาง 2 กม. 4.
บ้านโนนชัยศรีถึงบ้านโนนงาม ระยะทาง 2 กม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ
ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

หมู่ที่ 12 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

38 
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 1.เส้นบ้านแม่
อุไร - พ่อสุรินทร์ 2.ชุมชนบ้านน้อยป่ายคูา 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 15 100,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านนาอ่างทอง ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ หมู่ที่ 13 100,000.00     ร้อยละของการเกิด ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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-ภูพระ ระยะทาง 2 กม. ปลอด ภัยในการเดินทางตอน
กลางคืน  

อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

การเกษตร และมีการ
ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

40 ไฟฟ้าแสงสว่าง นาอ่างทอง-ภูพระ 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ 13 100,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

41 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ โนนศิลา- ห้วยไร่ 
ระยะทาง 1 กม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ 
ปลอดภัยในการเดินทางตอน 
กลางคืน  

หมู่ที่ 14 100,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การ เกษตรและมีการ
ทำการเกษตร เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

42 
ขยายเขตไฟฟ้า โนนศิลาเหนือ- นาเลิง 
ระยะทาง 4,000 ม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความ 
ปลอดภัยในการเดินทางตอน 
กลางคืน  

หมู่ที่ 14 100,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การ เกษตรและมีการ
ทำการเกษตร เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมูบ่้าน 10 จุด 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายใน หมู่บ้าน 10 จุด  

หมู่ที่ 14 80,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การ เกษตรและมีการ
ทำการเกษตร เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

44 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูจากบ้าน โนนผักหวาน
ใต้- บ้านต้างคำ 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน

หมู่ที่ 15 200,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
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การสัญจร  , สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

45 
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายพฒุ เดชชัยภูมิ-วัดป่าภู
กระโจม ระยะทาง 1,000 เมตร 

เพื่อเพิ่มระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  

หมู่ที่ 15 200,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

46 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายโนน ไหม-โนนเสถียร 
ระยะทาง 4,000 เมตร,โนนไหม-สิบเก้า โปง่ 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น  

หมู่ที่ 3 150,000.00     ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

47 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.เส้นภูพระ-
โนนสวรรค์ 2.เส้นทางภูพระ-นาอ่างทาง 3.นา
พ่อโฮม - นาพ่อสนาน 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7 100,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 
จำนวน 3 สาย 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

48 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายโนนม่วง-ห้วยไร่ 
4,000 ม. สายโนนม่วง-โนนงาม4,000 ม. 

เพื่อเพิ่มระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  

หมู่ที่ 2   200,000.00 200,000.00 200,000.00 

มีระบบสาธารณูปโภค
ที่มีประ สิทธิภาพ 
ระยะทาง 8,000 
เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
และได้รับความสะดวก
สะ บายมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

49 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมหม้อ แปลงไฟฟา้
สายโนนสง่า- โนนสวรรค์  

เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น  

หมู่ที่ 5   300,000.00 300,000.00 300,000.00 
เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนที่สัญจรไป
มาในตอน กลางคืน
ได้รับความปลอดภัย
มาก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 
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50 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จุดนานายอ้วน 
จารีต 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะ ดวกสะบายในการทำ
การเกษตร  

หมู่ที่ 8   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 1 
สาย 

เกษตรกรสามารถทำ
การเกษตร ได้หลาย
รูปแบบมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

51 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.มอเลี้ยว-ภูพระ
ระยะ300 ม. 2.มอเลี้ยว-ซำขอนแก่น150 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 9 100,000.00     

มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย ระยะทาง 450 
เมตร 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

52 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.โนนเปรมชัย-
โนนงาม 2.โนนเปรมชัย-โนนเมือง 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะ ดวกสะบายในการทำ
การเกษตร  

หมู่ที่ 10   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย 

เกษตรกรสามารถทำ
การเกษตร ได้หลาย
รูปแบบมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

53 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.สายวัดดอนปู่ตา 
400 เมตร 2.สายทางออกโนนสงวน 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะ ดวกสะบายในการทำ
การเกษตร  

หมู่ที่ 11 100,000.00     
มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย 

เกษตรกรสามารถทำ
การเกษตร ได้หลาย
รูปแบบมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

54 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.จากบ้านพ่ออุดร -
โนนสวรรค์ 2.โนนชัยศรี - โนนงาม 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะ ดวกสะบายในการทำ
การเกษตร  

หมู่ที่ 12 100,000.00 100,000.00    
มีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย 

เกษตรกรสามารถทำ
การเกษตร ได้หลาย
รูปแบบมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

55 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สามแยก
ตะเคียนทอง 1 กม. 

เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคได้
มี ความพัฒนามากขึ้น  

หมู่ที่ 15 100,000.00 100,000.00    มีการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิต เป็นอยู่ที่

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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5,000 เมตร ดีขึ้น สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

56 
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 5 จุด ข้างวัดศาลา
ประชามงคล 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 15 500,000.00     
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

57 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1.นาพ่อสุวัฒน์ โคตรนาม- 
ต้างคำ 2.นาพ่อสุวัฒน์ โคตรนาม - โคกกรุง
ตะเคียนทอง 3.นาพ่อใจ-นาแม่พูพ่อสำราญ 

เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคได้
มี ความพัฒนามากขึ้น  

หมู่ที่ 15 100,000.00     
มีการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จำนวน 3 
สาย 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิต เป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

58 ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นโนนเมือง-โนนงาม 
เพื่อประชาชนใช้สัญจร ไป-มา 
มีความสะดวกและ ปลอดภัย  

หมู่ 1   100,000.00   

ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อย ละ 90 ได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

59 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนไหม-โนนเสถียร 
1,000 เมตร 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ทุก
ครัวเรือน  

หมู่ที่ 3   200,000.00   
ประชากรได้รับ
สาธารณูปโภค ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่าง เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

60 ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน 25 จุด 
เพื่อให้การสัญจรไป-มาได้ รับ
ความสะดวกมากขึ้น  

หมู่ที่ 3    100,000.00 100,000.00 
ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ในตอนกลาง
คืนลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ
ปลอด ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
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ช่าง 

61 ติดต้ังแผงโซล่าเซล 40 จุด 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลัง 
งานไฟฟ้า  

หมู่ที่ 3 50,000.00 50,000.00    การใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลง 

ลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

62 ติดต้ังแผงโซล่าเซล 4 จุด 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลัง 
งานไฟฟ้า  

หมู่ที่ 5,13 10,000.00 10,000.00    การใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลง 

ลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

63 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร 8 สาย 
1.เส้นโนนศิลาเหนือ-นาเลิง 2.เส้นมิยาซาว่า-
สามแยกห้วยไร่ 3.เส้นหนองแสง-เริงกรุง 4.
บ้านผู้ใหญ่สมบัติ-นานางหนูจีน กองจันทร์ดี 5.
นานายสังวาลย์-นานายประ เสริฐ แสนบัว 6.
นานายสังวาลย์-นานายอ่อน ศรี โคตรโสภา 

เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคได้
มี ความพัฒนามากขึ้น  

หมู่ที่ 14 100,000.00     
มีการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
5,000 เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิต เป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

64 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนไหม-สิบเก้าโป่ง 
1,000 เมตร 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ทุก
ครัวเรือน  

หมู่ที่ 3    200,000.00 200,000.00 
ประชากรได้รับ
สาธารณูปโภค ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่าง เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

65 ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ภูพระ-มอเลี้ยว 
เพื่อลดความเสี่ยงในการ 
สัญจรไป-มา ในตอน กลางคืน  

หมู่ที่ 7 200,000.00 200,000.00    
ร้อยละของการเกิด 
อุบัติเหตุในตอน
กลางคืน ลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 
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66 ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ภูพระ-นาอ่างทอง 
เพื่อระบบสาธารณูปโภค ให้มี
ประสิทธิภาพและให้ 
ประชาชนมีความสะดวก  

หมู่ที่ 7 100,000.00     
ประชากรได้รับสา
ธารณ-ู ปโภคครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ย่างทั่วถงึ และมี
สาธารณูปโภคใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

67 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ปลอดภัย
และสวยงาม  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ที่ใช้ประโยชน์มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สถานที ่

ที่ใช้ประโยชน์มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สถานที ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

68 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๔ จุด 
หมู่ที่ 5 

เพื่อลดความเสี่ยงในการ
สัญจรไป มา ในตอนกลางคืน  

หมู่ที่ ๕ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

69 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๑๐จุด หมู่ที่ 9 

เพื่อลดความเสี่ยงในการ
สัญจรไป มา ในตอนกลางคืน  

หมู่ที่ ๙ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

70 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ 10 

เพื่อลดความเสี่ยงในการ
สัญจรไป มา ในตอนกลางคืน  

หมู่ที่ ๑๐ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน
ตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

71 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ 15 

เพื่อลดความเสี่ยงในการ
สัญจรไป มา ในตอนกลางคืน  

หมู่ที่ ๑๕ 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัญจรไป มา ใน

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ตอนกลางคืน ตอนกลางคืน สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

72 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความ สะดวกในการสัญจร 
และได้รับ ความปลอดภัยใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 5,13  200,000.00    

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ สาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

73 
โครงการสร้างเตาเผาขยะติด เชื้อในสถาน
บริการ 

เพื่อกำจัดขยะติดเชื้อซึ่งเกิด
จาก การให้บริการด้าน
การแพทย์ใน สถานบริการ
สาธารณสุขเพื่อให้ ชุมชน
ปลอดภัยจากเชื้อโรคติดต่อ  

รพ.สต.โนนม่วง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
มีการก่อสร้างเตาเผา
ขยะติด เชื้อในสถาน
บริการ 

ชุมชนปลอดภัยจาก
ขยะติดเชื้อ ด้าน
การแพทย ์

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

74 
โครงการติดต้ังไฟแสงส่วาง จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 
5 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หมู่ที่ 5   50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินร้อยละ 100 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

75 
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์
ออกกำลังกาย บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.
โนนเมือง 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกกำลังกาย 

อบต.โนนเมือง   500,000.00   ประชาชนที่ใช้บริการ
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

76 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
sml ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการใช้สถานที่
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

การปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 
sml แล้วเสร็จ 

  150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่ที่
พร้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
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ช่าง 

77 
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ ม.2 

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ถนนก่อสร้าง
แล้วเสร็จตาม
แบบ อบต.
กำหนด 

  350,000.00 350,000.00 350,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ระบบประปาหมู่บ้าน
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

78 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสงู ม.3 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใน
การทำเกษตรและใช้ใน
กิจกรรมอ่ืนๆ 

ก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแบบ 
อบต.กำหนด 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้น
การทำเกษตรและใช้
ในกิจกรรมอ่ืนๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนใน
การประกอบสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการ
อบรมวิชาชีพและได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการออม ความดี
เพื่อสังคมตำบลโนน
เมือง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กองทุนฯ ได้จัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกด้วย ความทั่วถึง และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ กองทุนฯให้เป็นศูนย์เรียนรู้และ 
แบบอย่างกับตำบลใกล้เคียง  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
สมาชิกได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่ว ถงึ 100% 

-มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก 
อย่างทั่วถึง -กองทุนฯได้เป็น
ศูนย์เรียนรู้และ แบบอย่างกับ
ตำบลใกล้เคียง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ของหมู่บ้าน
และชุมชน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้ กับคนในสังคม
และพัฒนาให้มี ความเข้มแขง้ตลอดช่วงชีวิต  

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ประชชนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ จาก
ภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 
100 

ชุมชนมีความเข้มแขง็และ มี
ความสามัคค ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
จัดหาอุปกรณ์กีฬา
สำหรับเยาว ชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดง ออกในทาง
ที่ถูกต้อง  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
เยาวชนมีความกล้า
แสดงออก ในทางที่
ถูกต้อง 90% 

เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬา
และเยาวชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

2 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติดประชาชนตำบล
โนนเมือง 

เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง  
ประชาชน
ตำบลโนนเมือง
จำนวน 15 หมู ่

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพ
ของ ประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนมีความแข็งแรง 
มีความสามัคค ี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

3 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติดประชาชนตำบล
โนนเมือง 

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิด
ประโยชน์ - เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด  

หมู่ที่ 1-15 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ลดปัญหาการเพิ่มของ
ยาเสพ ติดลดลง 70% 

ประชาชนในชุมชน
สุขภาพแข็ง แรงและ
ปราศจากยาเสพติด 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

4 
การผู้สูงอายุและ
ประชาชนเพื่อ สุขภาพ 

ให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมร่วม กัน  หมู่ที่ 1-15      อายุได้ทำร่วมกัน 
สุขภาพจิตดีไม่รู้สึก
อ้างว้าง 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทน
การ และออกกำลังกาย
ในชุมชน 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชา ชนทั่วไป
จัดต้ังกลุ่มการออกกำลัง กายและกิจกรรม
นันทนาการ  

หมู่ที่ 1-15 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ประชาชนในตำบลทุก
คนมี สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มี
สุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพจิตดี 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

6 
โครงการกีฬาสัมพันธ์
ร่วม กับ อปท.อ่ืน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ อปท.อ่ืน  อบต.โนนเมือง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาร่วม กับ อปท.อ่ืน 

ผู้บริหาร,พนักงาน
ตลอดจนสมาชิก สภามี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
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สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

7 
ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย/ บาสโลบ 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลัง กาย
ของชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
มีการจัดซื้อเคร่ืองเสียง
ใช้ใน การออกกำลัง
กาย 

ชาวบ้านมีเคร่ืองเสียงใช้
ในการ เปิดออกกำลัง
กาย 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

8 
สนับสนุนกีฬาเยาวชน
เพื่อ ความสามัคค ี

เพื่อให้เยาวชนได้หันมาสนใจการ ออก
กำลังกาย สุขภาพแข็งแรง  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เยาวชนทุกคนมี
สุขภาพร่างกาย ที่
แข็งแรง 

เยาวชนมีความสามัคคี
มากขึ้น ในชุมชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

9 กีฬากลุ่มนากลาง 3 
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง นักเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายและเพื่อให้ เด็กได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกีฬา และร่างกาย  

4 โรงเรียนใน
ตำบล โนน
เมอืง 

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมของ โรงเรียน
มีเพื่อนต่างสถาบันและ 
มีทักษะด้านกีฬาที่ดีขึ้น 

นักเรียนมีสัมพันธไมตรี
กับเพื่อนต่าง สถาบัน
และมีทักษะด้านกีฬาเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

10 
โครงการจัดซื้อเคร่ือง
เสียงเพื่อ ออกกำลัง
กายภายในชุมชน 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออก
กำลังกาย  

หมู่ที่ 14   50,000.00   ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายแขง็ แรง 

ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายแขง็ แรง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

11 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ออก กำลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออก
กำลังกาย  

หมู่ที่ 7,10 100,000.00   100,000.00 100,000.00 
ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายแขง็ แรง 

ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายแขง็ แรง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

12 โครงการส่งเสริม -เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้น ที่ โรงเรียนบ้าน  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนประชากรใน เด็กและเยาวชนรักในการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
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สุขภาพที่ดี ด้วยกีฬา
ฟุตบอล 

รับผิดชอบของร.ร.บ้านโนนเมือง ได้ออก
กำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอล เป็นสื่อ -เพื่อ
เพิ่มทักษะพื้นฐานกีฬา ฟุตบอลในระดับ
เด็กและเยาวชน ให้ดียิ่งขึ้น  

โนนเมือง ชุมชน เล่นกีฬา
ฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 80% 

ออก กำลังกาย ห่างไกล
ยาเสพติด โดยใช้กีฬา
ฟุตบอลเป็นสื่อ 

กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

13 
โครงการเคลื่อนไหวดี
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

-เพื่อเพิ่มทักษะเคลื่อนไหวในรูป แบบ
ต่างๆ ของเด็กให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น  

โรงเรียนบ้าน 
โนนเมือง ป.1-
ป.3 

 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
เด็กมีสุขภาพที่เด็กรัก
การออก กำลังกาย 

เด็กมีทักษะเคลื่อนไหว
ร่างกาย ที่ดี และ
หลากหลายขึ้นรวมถึง รัก
ในการออกกำลังกาย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

14 
โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา ฟุตบอล 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนและคนใน ชุมชนมี
สนามกีฬาที่ดี กระตุ้นให้ เกิดการต้องการ
การออกกำลังกาย  

โรงเรียนบ้าน 
โนนเมือง 

  30,000.00   
ประชาชนที่ใช้สนาม
กีฬา ฟุตบอล ร้อยละ 
80 พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนในชุมชน
ได้ใช้ สนามกีฬาที่มี
คุณภาพ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

15 ต้นกล้าพันธุ์ดี วิถีพุทธ 

-เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คณุธรรม 
สู่ความเก่งความดีและ มีความสุข -เพื่อให้
นักเรียนเป็นต้นกล้าพันธุ์ ดี มีจิตสำนึกใน
การที่จะทำประ โยชน์เพื่อส่วนรวม  

โรงเรียนบ้าน 
โนนเมือง ป.4-
ป.6 

 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
นักเรียนและเยาวชนมี
คุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ชุมชนบ้านโนนเมืองมี
ความสงบ สขุร่มเย็น
เน่ืองจากเยาวชนมี ความ
ประพฤติดี 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ประปาผิวดิน 
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำเพื่อการอุป โภค
บริโภคที่เพียงพอ  

หมู่ที่ 8 250,000.00     ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การ อุปโภค บริโภค 

ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่
ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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2 ประปาด่ืมได้  
เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ำที่ สะอาด
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 1-15 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
ตำบลมีน้ำประปาด่ืม
ได้ร้อยละ 90 ของ
จำนวนประชากร 

ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่
ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

3 ปรับปรุงระบบประปา ด่ืมได้ 
เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ำที่ สะอาด
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ตำบลมีน้ำประปาด่ืม
ได้ร้อยละ 90 ของ
จำนวนประชากร 

ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่
ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

4 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ำที่ สะอาด
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ตำบลมีน้ำประปาด่ืม
ได้ร้อยละ 90 ของ
จำนวนประชากร 

ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่
ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

5 
ปรับปรุงถังเก็บน้ำ (ถงัเก็บ แบบ
ฟุตบอล) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ  

หมู่ที่ 1  350,000.00    

จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 200 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำด่ืมที่
สะอาดและ เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

6 ก่อสร้างโรงเก็บน้ำด่ืม 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ  

หมู่ที่ 2   200,000.00   

จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 200 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำด่ืมที่
สะอาดและ เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

7 เคร่ืองกรองน้ำประจำหมู่บ้าน 
เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำที่
สะอาดใช้ใน การ

หมู่ที่ 4 100,000.00     จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่

ชาวบ้านมีน้ำในการ
อุปโภค และ บริโภค

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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อุปโภค บริโภค  เพียงพอ 200 
ครัวเรือน 

อย่างพอเพียง สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

8 
สร้างหอประปา จุดบ้านนายบุญ 
เสนานิคม 

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำที่
สะอาดใช้ใน การ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 6  250,000.00    

จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 150
ครัวเรือน 

ชาวบ้านมีน้ำในการ
อุปโภค และ บริโภค
อย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

9 
สร้างโรงประปาด่ืมได้ ประจำ 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ำที่ สะอาด
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 10 100,000.00     
ตำบลมีน้ำประปาด่ืม
ได้ร้อยละ 90 ของ
จำนวนประชากร 

ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่
ใช้ในการ อุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

10 

ก่อสร้างท่อ/ร่องระบายน้ำ ภายใน
ตำบล/ขยายเขตและ วางท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายใน
ตำบล 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุด
เสียหาย  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

11 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 3 300,000.00     
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

12 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 6 300,000.00     
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

13 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมี ฝา
ปิด 40x60 ม.ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 8,15 100,000.00     
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

14 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำและบ่อพัก 
2 จุด 1. บ้านนายมลเทยีน กิ่งพุ่ม 
2. ศาลาประชาคม ม. 10 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุด
เสียหาย  

หมู่ที่ 10   200,000.00   
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

15 
ปรับปรุงท่อระบายน้ำตามสี่ แยก
ต่างๆ 

เพื่อไม่ให้เกิดการอุด
ตันท่อระบายน้ำ ไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ท่อระบายน้ำไม่เกิด
การอุดตัน ไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 

ชุมชนได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง ให้
สะอาดลดแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

16 
โครงการวางท่อเมนต์ พีวีซี500ม. 
บ้านนายโฮม เบ้าทอง-บ้านพ่อ 
สว่าง ทิพเนตร 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 7  250,000.00    
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

17 
โครงการทำร่องระบายน้ำ จาก 
ศพด.ภูพระ-บ้านนายภาสุข ไชย
ศรี ระยะทาง 400 ม. 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 7  350,000.00    
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

18 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อม เพื่อระบายน้ำได้ หมู่ที่ 13   400,000.00 250,000.00 250,000.00 การระบายน้ำได้รับ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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ขยายไหล่ทาง จากบ้านนายจ่อย 
หน้า ศพด.โนนเมือง 

สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

19 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่ 
บ้าน 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้อง กันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุดเสีย 
หาย  

หมู่ที่ 4 200,000.00     
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ,
มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

20 

ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านพ่อบุญ เสนานิคม 300 
ม. วัดเกาะแก้ว 500 ม. บ้านแม่
แจ่มรียง 200 ม. 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ที่สะอาดใช้ใน การ
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ 6 100,000.00     
จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
เพียงพอ ในการ
อุปโภค บริโภค  

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
และได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

21 
ขยายท่อประปา/เปลี่ยนท่อ 
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อนำมาทดแทนท่อ
เก่าที่ชำรุดเสียหาย  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีท่อประปาที่ได้
มาตรฐาน ลดการ
ชำรุดเสียหาย 

ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้
ในการ อุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

22 โซล่าเซลเพื่อประปาหมู่บ้าน 
ลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ โภค
บริโภคที่เพียงพอ  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

จำนวนประชาชนที่
ได้รับการ บริโภคน้ำ
ที่เพียงพอไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำ
ที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

23 ปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์หมู่บ้าน 
ลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ โภค
บริโภคที่เพียงพอ  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนประชาชนที่
ได้รับการ บริโภคน้ำ
ที่เพียงพอไม่น้อย

ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำ
ที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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กว่า ร้อยละ 90 ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

24 
ก่อสร้างประปาหอสูงแบบ 
มาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ อุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอต่อ ความ
ต้องการ  

หมู่ที่ 1-15 350,000.00 350,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

จำนวนประชาชนที่
ได้รับการ บริโภคน้ำ
ที่เพียงพอไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำ
ที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

25 
ขยายเขตท่อประปา จากหนอง 
แต้เข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ อุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอต่อ ความ
ต้องการ  

หมู่ที่ 1 100,000.00     

จำนวนประชาชนที่
ได้รับการ บริโภคน้ำ
ที่เพียงพอไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำ
ที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

26 
โครงการเป่าท่อน้ำประปาภายใน 
หมู่บ้าน(ทำความสะอาดท่อ) 

ประชาชนได้มี
น้ำประปาที่สะอาด 
ปลอดภัย  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

จำนวนประชาชนที่
ได้รับการ บริโภคน้ำ
ที่เพียงพอไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำ
ที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

27 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน การ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอต่อ ความ
ต้องการ  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

จำนวนประชาชน
ได้รับการ อุปโภค 
บริโภคน้ำที่เพียงพอ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90% 

ประชาชนมีน้ำประปา
ไช้ในการ อุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

28 
ปรับปรุงเปลี่ยนถ่าย ท่อน้ำ พีวีซี 
รอบหมู่ บ้าน 

เพื่อนำมาทดแทนท่อ
เก่า ที่ชำรุดเสียหาย  

หมู่ที่ 9 100,000.00     
มีท่อประปาที่ได้
มาตรฐาน ลดการ
ชำรุดเสียหาย 

ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้
ในการ อุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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29 
ลงท่อระบายน้ำที่ข้าง ศาลา
ประชาคมพร้อม ถมดิน 50 เมตร 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวก  

หมู่ที่ 10 200,000.00     การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวก 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
,มลพิษ ด้านกลิ่นและ
แหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
พาหะนำโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

30 วางท่อประปารอบหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาด ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
เพียง พอในการ
อุปโภค บริโภค 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
และได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

31 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำและเปลี่ยน 
ท่อระบายน้ำตามสี่แยกในชุมชน 
จำนวน 10 จุด 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวก ป้องกันน้ำกัด
เซาะถนน ชำรุด
เสียหาย  

หมู่ที่ 11  200,000.00    
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหามลพิษด้าน
กลิ่น และแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์ พาหะนำ
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

32 
วางท่อพร้อมบ่อพัก 60*60 และ
ขยายไหล่ ทางรอบหมู่บ้านทุกเส้น 
ทาง 30*100 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวก ป้องกันน้ำกัด
เซาะถนน ชำรุด
เสียหาย  

หมู่ 13 100,000.00 100,000.00    
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหามลพิษด้าน
กลิ่น และแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์ พาหะนำ
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

33 
โครงการร่องระบายน้ำพร้อม บ่อ
พัก จำนวน 5 สาย  

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้องกันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุด
เสียหาย  

หมู่ที่ 14 100,000.00     
การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ
กัดเซาะถนน ชำรุด 

ลดปัญหามลพิษด้าน
กลิ่น และแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์ พาหะนำ
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

34 
โครงการท่อระบายน้ำ 3 จุด 1.
บ้านนายสมจิต มหาราช จำนวน 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวก ป้องกันน้ำกัด

หมู่ที่ 14 100,000.00     การระบายน้ำได้รับ
ความ สะดวกลดการ

ลดปัญหามลพิษด้าน
กลิ่น และแหล่งเพาะ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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7 ท่อ 40*100 2.บ้านนาน
สมหมาย ศรีโพรแท่น จำนวน 6 
ท่อ 40*100 3.บ้านนายแดง ภู
งามนิล จำนวน 40 ท่อ 60*100 

เซาะถนน ชำรุด
เสียหาย  

กัดเซาะถนน ชำรุด พันธ์สัตว์ พาหะนำ
โรคติดต่อ 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

35 
เพิ่มท่อประปาภายใน หมู่บ้าน 
โดยการเชื่อม ต่อท่อส่งน้ำประปา
จาก บ่อที่1 ถึงบ่อที่2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 15 100,000.00     
จำนวนครัวเรือนมีน้ำ
เพียง พอในการ
อุปโภค บริโภค 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
และได้รับความ 
สะดวก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

36 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านโนน
สง่า - โนนสวรรค ์

เพื่อผู้สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกไม่
เสียเวลานการเดินทาง  

ได้ถนนกว้าง 6 เมตร 
รวมไหล่ทาง ยาว 
3,500 เมตร 

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

มีการก่อสร้างงถนน 
ผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต AC แล้ว
เสร็จ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

37 
ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน โนน
ม่วง-ห้วยโจด ระยะทาง 6 กม. 

เพื่อผู้สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกไม่
เสียเวลานการเดินทาง  

หมู่ที่ 2 500,000.00 500,000.00    
ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

38 
ปรับปรุงถนนด้วยการเกษตร โดย
ถนนลูกรังเส้นโนนม่วง-โนน เมือง 
ระยะทาง 4 กม. 

เกษตรกรได้ความ
สะดวกในการ สัญจร  

หมู่ที่ 2 500,000.00  500,000.00   

มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน เพื่อ
การเกษตรไม่น้อย
กว่า 90% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

39 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้น
โนนม่วง-ห้วยไหร่ ระยะทาง 1.4 
กม. 

เกษตรกรได้ความ
สะดวกในการ สัญจร  

หมู่ที่ 2 200,000.00  200,000.00   
มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน เพื่อ
การเกษตรไม่น้อย

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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กว่า 90% ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

40 

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
3สาย 1.จากวัดป่าสุขสำราญ 
ธรรม-สามแยกม่วงใต้โนนสงวน 
ระยะทาง 4 กม. 2.จากสามแยก
สิบเก้าโป่ง -นา นายเหลีย่ม ตะ
โนนทอง 3.จากสามแยกวัดเทพ
มงคลนิมิตร ถึงสามยกนานาง
ลำใย อ้วนพรมมา 

เพื่อผู้สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวก 
ไม่เสียเวลาในการ 
เดินทาง  

หมู่ที่ 3 500,000.00     

มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน เพื่อ
การเกษตรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

41 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โนน
ไหม-หนองโก-โนนเสถียร สิบเก้า
โป่ง 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 3 500,000.00 500,000.00    

จำนวนของ
ประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ประชาชนและผู้ที่
สัญจรไปมาได้ รับ
ความสะดวกในช่วง
หน้าแล้ง และหน้าฝน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

42 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัฐจร  

หมู่ที่ 4   100,000.00   

จำนวนของ
ประชาชนที่ได้รับ 
ความสะดวกไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ประชาชนและผู้ที่
สัญจรไปมาได้ รับ
ความสะดวกในช่วง
หน้าแล้ง และหน้าฝน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

43 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นต้างคำ-วัดหนองกรุง 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทาง ได้รับความ
สะดวกและมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ 6   100,000.00   

มีการก่อสร้างถนน
ลูกรังมาตร ฐาน 
ระยะทาง 6,000 
เมตร 

ผู้ที่สัญจรไปมามีความ
สะดวกและ ในการนำ
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 
รับความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

44 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ในหมู่บ้านเส้นรอบบ้านด้านทิศ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทาง ได้รับความ

หมู่ที่ 6   100,000.00   มีการก่อสร้างถนน
ลูกรังมาตร ฐาน 

ผู้ที่สัญจรไปมามีความ
สะดวกและ ในการนำ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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เหนือบ้านนายเฉลิม นนทะนำ 
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 

สะดวกและมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ระยะทาง 6,000 
เมตร 

ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 
รับความสะดวกและ
รวดเร็ว 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

45 
ถนน คสล.บ้านพ่อประทาย- นา
พ่อโอวาท ราชบาศรี ระยะทาง 
300 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 7   250,000.00   ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 700 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

46 
โครงการถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
พ่อโฮม เบ้าทอง-สาธารณะ 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 7   350,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

47 
โครงการถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
พ่อโฮม เบ้าทอง-สาธารณะ 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 7   350,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

48 
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
มาตรฐาน ถนนโนนเปรมชัย- ห้วย
โจด บริเวรสระ รพช. 

เพื่อเก็บกักน้ำและ
รักษาปริมาณ น้ำไว้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 10 100,000.00     

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

49 
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
มาตรฐาน ถนนโนนเปรมชัย- ห้วย
โจด บริเวรสระ รพช. 

เพื่อเก็บกักน้ำและ
รักษาปริมาณ น้ำไว้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 10 100,000.00     

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

50 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดย 
การลงหินคลุก 4 สาย 1.นานาย
อ้วน จารีต-ตะเคียนทอง 2.โนน
ผักหวาน-ตะเคียนทอง 3.โนน
ผักหวาน-ต้างคำ 4.โนนผักหวาน-
มอเลี้ยว 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 8   500,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

51 ปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส 
เพื่อเก็บกักน้ำและ
รักษาปริมาณ น้ำไว้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 6    50,000.00 50,000.00 

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

52 
ยกระดับถนนลูกรังบ้านมอเลี้ยว- 
บ้านโนนผักหวาน ระยะทาง 
3000 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 9 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

53 

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 3 สาย 
1.มอเลี้ยว-บะโมก 2.จาก
โรงเรียน-นาพ่อบุญจันทร์ ถมมา 
3.จากโรงเรียน-นาพ่อบุญเลิศ 
มาลา 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 9    100,000.00 100,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

54 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาม
แยกโนนเมือง-โนนเปรมชัย สาม
แยกห้วยโจด 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 10 100,000.00 100,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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55 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จาก
สี่แยกปลัดศรี -บ้านโนนงาม น้อย
สระแก้ว 1.5 กม. จากสี่แยกปลัด
ศรี -สามแยก นาแม่สมยั 2 กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 10  250,000.00  250,000.00 250,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

56 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 1.
เส้นฝายหิน ระยะทาง 1 กม. 2.
เส้นโนนงาม ระยะทาง 3 กม. 3.
แยกถนนกรมทางหลวงชนบท ถงึ
นานายวิเชียร สีทาทุม โดย การ
ลงหินคลุก ระยะทาง 1 กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 12 100,000.00 100,000.00 100,000.00   
มีการปรับปรุงถนน
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

57 ถนนเพื่อการเกษตร  
เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 11 500,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

58 
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากหน้าวัดป่าเทพนิมิตร-ฝาย 
ทำเล 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 14  100,000.00    
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวก 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

59 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดย 
การลงหินคลุก 3 สาย 1. นาพ่อ
ประมวล - หนองแสง ระยะทาง 
1.3 กม. 2.ถนนสายมยิาซาว่า-
สามแยก ห้วยไร่ระยะทาง 1 กม. 
3.จากเส้นทางนาเลิง-ถนนเริงกรุง 
ระยะทาง 1 กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 14 300,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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60 ถนน คสล.ข้างวัด -แยกห้วยไร่ 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 2 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

61 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านโนน
ไหม - สิบเก้าโปร่ง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

ได้ถนนกว้าง 6 เมตร 
รวมไหล่ทาง ยาว 
4,200 เมตร 

11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

62 
ถนน คสล. จากนาพ่อเฉลิม สาทา 
ระยะ 1 กม. 

เพื่อประชาชนใช้
สัญจร ไป-มา มีความ
สะดวก  

หมู่ที่ 1 500,000.00     
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 90 
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

63 
ลงหินคลุกบ้านโนนผักหวานใต้ - 
บ้านต้างคำ ระยะทาง 4 กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 15 200,000.00     
มีการปรับปรุงถนน
เพื่อการ เกษตร 2 
สาย 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

64 ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน 5 สาย  

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 2 300,000.00 300,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

65 
ลงหินคลุกบ้านพ่อทราย คำภาศรี 
- บ้านนายรุ่งเรือง 1,500 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ

หมู่ที่ 15  250,000.00  250,000.00 250,000.00 
มีการปรับปรุงถนน
เพื่อการ เกษตร 2 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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สะดวกในการสัญจร  สาย สะดวกในการสัญจร สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

66 
โครงการถนนคอนกรีตภายใน 
หมู่บ้าน จำนวน 4 สาย 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 14 600,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

67 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านต้าง
คำ - ตะเคียนทอง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

ถนนก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแบบ อบต.
กำหนด 

7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

68 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สามแยกหน้าวัดสามัคคีธรรมถึง 
สามแยกนาเลิงระยะทาง200ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 4   300,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

69 
โครงการขยายถนนพร้อมร่องน้ำ 
จากบ้านพ่อไสว การาม ตลอด
สาย 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 5 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

70 
โครงการขยาย คสล.พร้อมร่อง 
ระบายน้ำเส้นศาลาประชาคม- 
หอน้ำประปา 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ

หมู่ที่ 5 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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ผู้ใช้ถนน  สำนักการช่าง 

71 
โครงการขยาย คสล.พร้อมร่อง 
น้ำจากแม่คำจันทร์ สมภาร- บ้าน
พ่อสง่า คำลา 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 5 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

72 
ขยายถนนคอนกรีตเส้นกลางหมู่ 
บ้าน กว้างข้างละ1.20ม.ยาว 
3,000 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 6    500,000.00 500,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

73 
โครงการขยายถนน คสล.พร้อม 
บ่อพัก จากบ้านนายยอด ศรีวิชา 
ถึง อบต. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 5,13  100,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

74 
โครงการขยายถนน คสล.บ้าน 
นายสวาท พิมพ์โคตร-แม่สิม สอน
โคตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 5,13  100,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

75 
โครงการขยายถนน คสล.ภายใน 
หมู่บ้าน (ชิดร้ัว+ร่องน้ำ) 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย  

หมู่ที่ 5  100,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

76 โครงการขยายถนน คสล.พร้อม เพื่อให้การสัญจรไป- หมู่ที่ 5,13 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนไม่น้อย ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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ร่องระบายน้ำ มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

77 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
12 ม. ยาว 700 ม. ขนาดท่อ 60 
พร้อมบ่อพัก จาก หอพระพุทธ-
อ่างเก็บน้ำ 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 5,13 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

78 

ถนนเพื่อการเกษตร 1.ต้างคำ-
โนนผักหวาน กว้าง 7 ม. ยาว 
1,000 ม. 2.เส้นบ้านนายอุทัย 
อ้วนศรี กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย  

หมู่ที่ 6  350,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

79 
ถนน คสล.บ้านโนนไหม-เมรุ 
ระยะทาง 1,000 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 3   500,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

80 
ก่อสร้างถนน คสล. (หน้าศพด.- 
ถนนเส้นภูพระโนนผักหวาน กว้าง 
4 ม. ยาว 500 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 7   200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

81 
โครงการทำถนนคอนกรีตรอบ 
สระหมู่บ้าน ยาว 800ม.กว้าง 3 
ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ

หมู่ที่ 7 200,000.00     
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

สัญจร ไป-มา ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

82 
โครงการขยายถนนบ้านภูพระ- ที่
สาธารณะ(หนองทุ่ม) 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 7 250,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

83 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน
แม่บุญเหลือ มาลา - บ้านแม่ปราง 
คงทวี กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 7      

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

84 
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นางทองสอถึงเส้นรอบหมู่ บ้าน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 9 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

85 
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นางพินถึงเส้นรอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 9   100,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ 
สัญจร ไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

86 

ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยก 
บ้านนายจอมพล-สามแยกบ้าน 
แม่หยวน คงกะเรียน ระยะทาง 
800 เมตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย กับ
ผู้ใช้ถนน  

หมู่ที่ 10   150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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87 
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางทศิ ใต้
หมู่บ้าน - เส้นทางหนองทุ่ม 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 9 300,000.00     
ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 
1,500 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

88 
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นางจันพิมาถึงเส้นรอบ หมู่บ้าน 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 9  200,000.00  200,000.00 200,000.00 
ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 
1,500 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

89 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
พ่อเหมือน-แม่ยวน กว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 10 200,000.00 200,000.00 200,000.00   
ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 
500 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

90 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ 
เกษตร โนนเปรมชัย-ห้วยโจด โดย
ลงลูกรังกว้าง 6 ม.ยาว3กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 10 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 
3,000 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

91 
โครงการถนนคอนกรีต จากบ้าน 
นายสนิทถึงบา้นนายสมบูรณ์ จิว 
ระยะทาง 80 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 12 200,000.00  200,000.00 100,000.00 100,000.00 
ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 80 
เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

92 
โครงการถนนลาดยางทับ
คอนกรีต สี่แยกบ้านนางตาล-สาม

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ

หมู่ที่ 10 200,000.00 200,000.00    ก่อสร้างถนน คสล. 
1 จุด ระยะ ทาง 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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แยกบ้าน อ.ลำภรณ์ กว้าง 6 ม. 
ยาว400ม. 

สะดวกในการสัญจร  400 เมตร สะดวกในการสัญจร สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

93 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านโนน
ไหม - โนนเสถียร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัย  

ได้ถนนกว้าง 6 เมตร 
รวมไหล่ทาง ยาว 
5,000 เมตร 

13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 
ถนนก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแบบทที่ 
อบต.กำหนด 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

94 

ปรับปรุงถนน คสล. 1.บ้านพ่อคำ
เสา-ศาลาประชาคม ม.14โดยการ
ลาดยางทับคอนกรีต 2.บ้านนาย
สมจิตร มหาราช- บ้านนายพงษ์ 
วงสมบัติ โดยการ ลาดยางทับ
คอนกรีต 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 14 500,000.00 500,000.00    มีการปรับปรุงถนน 
จำนวน 2 สาย  

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

95 
ถนนลาดยางโนนศิลาเหนือ-ศาลา 
SMLกว้าง8เมตรยาว300 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 14   500,000.00 500,000.00 500,000.00 
มีการก่อสร้างถนน 
คสล. ระยะทาง 300 
เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

96 
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อย 
ป่ายูคา-ป้อมยาม หอประปา 
ระยะทาง 500 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมูที่ 15 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
มีการก่อสร้างถนน 
คสล. ระยะทาง 500 
เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

97 
ก่อสร้าง ถนน คสล. จากประปา 
หอถังสูง - บ้านพ่อชาย คำภาศรี 
ระยะทาง500 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 15 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
มีการก่อสร้างถนน 
คสล. ระยะ ทาง 
500 เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 141 
 

ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

98 

ก่อสร้างถนน คสล. 1.บ้านนาย
พุด-บ้านนายสมชาย 2.บ้านาย
เสถียร-บ้านนายหนูผิน 3.บ้าน
นายสุดใจ-บ้านนายทน 4.บ้าน
นายบุญยัง-บ้านนายบัวผัน 5.บ้าน
นายสวาท พุทไธสงค์- บ้านนาง
สุนันทา 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ ความ
สะดวกในการสัญจร  

หมู่ที่ 15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
มีการดำเนินการ
ก่อสร้าง ถนน คสล. 
5 สาย 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ ความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

99 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านโนน
ไหม - นาเลิง 

เพื่อผู้สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกไม่
เสียเวลาในการ
เดินทาง  

ได้ถนนกว้าง 6 เมตร 
รวมไหล่ทาง ยาว 
2,500 เมตร 

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 

ร้อยละของประชากร
ที่ได้รับ ความ
เดือดร้อนลดลง 
70% 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การใช้
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

100 
ขยายถนนคอนกรีตชิดร้ัวภาย ใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มา ได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น  

หมู่ที่ 1-15 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 

มีการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ชิดร้ัว 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับความ สะดวก 
และได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

101 

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิว
ทาง โดยวิธี Pavement In 
Place Recycling ถนนลาดยาง
สายนาอ่างทอง - บา้นภูพระ 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญจร  

ได้ถนนกว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

จำนวนประชากรที่
ได้รับความ 
เดือดร้อนในการ
สัญจรลดลง 

ถนนที่ใช้ในการสัญจร
มีความคง ทน
ประชาชนที่สัญจรไป
มาได้รับ ความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

102 
ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นข้าง 
โรงเรียนบ้านภูพระ ระยะทาง 
300 เมตร 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญจร  

หมู่ที่ 7 100,000.00 100,000.00    
จำนวนประชากรที่
ได้รับความ 
เดือดร้อนในการ

ถนนที่ใช้ในการสัญจร
มีความคง ทน
ประชาชนที่สัญจรไป

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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สัญจรลดลง มาได้รับ ความ
ปลอดภัย 

ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

103 
ก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ยากไร้มีที่ อยู่
อาศัยที่มั่นคงถาวร  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ยาก ไร้มีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
ถาวรทุก คน 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้
ยากไร้ มีชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
ได้รับ ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

104 
ต่อเติมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้
ยากไร้ 1.บ้านนางผัน พันเดช 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ยากไร้มีที่ อยู่
อาศัยที่มั่นคงถาวร  

หมู่ที่ 9 50,000.00     

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ยาก ไร้มีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
ถาวรทุก คน 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้
ยากไร้ มีชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
ได้รับ ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

105 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม ศาลา
ประชาคมภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรม ต่างๆ
ภายในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมภาย ใน
ชุมชน 

ชาวบ้านมีสถานที่ใน
การจัด กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

106 
ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบศาลา 
ประชาคม 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ ของ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 6 200,000.00     
วัสดุอุปกรณ์หมู่บ้าน
ได้รับความ 
ปลอดภัย 

หมู่บ้านมีที่จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ที่ คงทน
ถาวร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

107 
โครงการเทคอนกรีตในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม  

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรม ต่างๆ
ภายในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15  100,000.00    
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมภาย ใน
ชุมชน 

ชาวบ้านมีสถานที่ใน
การจัด กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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108 ก่อสร้างสถาบันการเงินในหมู่บ้าน 
เพื่อประชาชนได้รู้จัก
การออมเงิน  

หมู่ที่ 6   200,000.00   ชุมชนมีสถาบัน
การเงินใช้บริการ 

ประชาชนมีการออม
เงินมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

109 ปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์ OTOP 
เพื่อให้เป็นศูนย์
จำหน่ายสินค้าทีไ่ด้ 
มาตรฐาน มั่นคงถาวร  

หมู่ที่ 10    250,000.00 250,000.00 
มีศูนย์จำหน่ายสินค้า
ที่ได้ มาตรฐาน 

ชุมชนมีศูนย์ OTOP 
ที่ได้มาตร ฐาน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

110 
ก่อสร้างอาคารตลาดนัดชุมชน 
พร้อมลานเอนกประสงค์ 

เพื่อให้เป็นศูนย์
จำหน่ายสินค้าทีไ่ด้ 
มาตรฐาน มั่นคงถาวร  

หมู่ที่ 11  200,000.00    มีศูนย์จำหน่ายสินค้า
ที่ได้ มาตรฐาน 

ชุมชนมีศูนย์จำหน่าย
สินค้า ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

111 
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ใน 
บึงผลาญชยั 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ ของ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 11   100,000.00   
วัสดุอุปกรณ์หมู่บ้าน
ได้รับความ 
ปลอดภัย 

หมู่บ้านมีที่จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ที่ คงทน
ถาวร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

112 
ปรับปรุงศาลาประชาคมโนน ม่วง
ใต้ 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ ของ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 11   100,000.00   
วัสดุอุปกรณ์หมู่บ้าน
ได้รับความ 
ปลอดภัย 

หมู่บ้านมีที่จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ที่ คงทน
ถาวร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

113 ก่อสร้างกำแพงรอบศาลา SML. 
เพื่อดูแลรักษา
ทรัพย์สินของหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 15  100,000.00    ทรัพย์สินของ
หมู่บ้านได้รับความ 

ชุมชนมีศาลาที่ได้
มาตรฐานมั่นคง และ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ให้คงอยู่  ปลอดภัย สามารถเก็บรักษา
ทรัพย์สิน ของหมูบ่้าน 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

114 
ก่อสร้างสนามกีฬาแบบมาตร ฐาน
ภายในตำบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
หันมาออกกำลัง กาย
มากขึ้น  

หมู่ที่ 1-15 2,000,000.00 2,000,000.00    ประชาชนมีการออก
กำลังกาย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมีสุขภาพ
ร่างกายที่ แขง็แรง 
และเยาวชนห่างไกล
ยา เสพติด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

115 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
เยาวชนประจำหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
หันมาออกกำลัง กาย
มากขึ้น  

หมู่ที่ 6,10   200,000.00   ประชาชนมีการออก
กำลังกาย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมีสุขภาพ
ร่างกายที่ แขง็แรง 
และเยาวชนห่างไกล
ยา เสพติด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

116 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ 
(ทางออกบ้านโนนไหม) 

เพื่อให้ชุมชนมีความ
พัฒนามากขึ้น  

หมู่ที่ 3 2,000,000.00 2,000,000.00    ชุมชนได้รับความ
พัฒนามากขึ้น 

เด็กๆได้รับการพัฒนา
ที่ดีขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

117 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้ชุมชนมีความ
พัฒนามากขึ้น  

หมู่ที่ 1-15   2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
ชุมชนได้รับความ
พัฒนามากขึ้น 

เด็กๆได้รับการพัฒนา
ที่ดีขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

118 
ก่อสร้างป้อมยาม อป.พร.ประ จำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้านมปี้อม
ยามที่คงทน 
มาตรฐาน  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีการก่อสร้างป้อม
ยามที่ได้ มาตรฐาน 

หมู่บ้านมีป้อมยามที่
ได้มาตรฐาน ถาวร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

119 
ก่อสร้างถนนกั้นไฟป่า รอบป่า 
ชุมชน ป่าบะโมก 

เพื่อป้องกันไฟป่าไมใ่ห้
ไหม้ลุกลาม ใช้ชุมชน
ป่าบะโมก  

หมู่ที่ 8  100,000.00    ร้อยละของไฟป่าไหม้
ลุกลาม ลดลง 50% 

ป้องกันไฟป่าให้ไหม้
ลุกลาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

120 
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC สายบ้านโนน
ม่วง - โนนงาม 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

ถนนก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแบบ อบต.
กำหนด 

17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

121 
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
สาธารณะพร้อมเดินสายไฟ ศาลา
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนที่
ได้มาใช้บริการ ได้รับ
ความสะดวก  

หมู่ที่ 10   50,000.00   
มีห้องน้ำที่ถูก
สุขลักษณะไว้ 
บริการประชาชน 

ประชาชนที่ได้มาใช้
บริการ ได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

122 ถนนคอนกรีตเส้นทาง ไปวัดป่า 
เพื่อประชาชนใช้
สัญจร ไป-มา มีความ
สะดวกและ ปลอดภัย  

หมู่ 1 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 90 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

123 
ขยายไหล่ทางในชุมชน จากบ้าน
พ่อประสงค์วิชาถึง บ้านนางพัน
มณี ลิทรายมูล 

เพื่อประชาชนใช้
สัญจร ไป-มา มีความ
สะดวกและ ปลอดภัย  

หมู่ที่ 1  250,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 90 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

124 ปรับปรุงปรับปรุงศาลา SML เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ หมู่ที่ 2  100,000.00    มีสถานที่ในการจัด ชุมชนมีศาลาที่ได้ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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จัด กิจกรรมต่าง
ภายในชุมชน และเก็บ
รักษาทรัพย์สิน  

กิจกรรม ภายใน
ชุมชน 

มาตรฐาน มั่นคงและ
สามารถเก็บรักษา 
ทรัพย์สิน 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

125 
ถนนลาดยางจาก โนนไหม-สิบเก้า
โป่ง 5,000 เมตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

หมู่ที่ 3 500,000.00 500,000.00    
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

126 
ถนนลาดยางจาก โนนไหม-โนน
ม่วง 3,000 เมตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

หมู่ที่ 3 300,000.00     
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

127 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ 
เกษตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอดภัย  

หมู่ที่ 3 300,000.00 300,000.00 300,000.00   
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

128 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
พร้อมบล็อกคอนเวิร์สตลอดสาย 
นาพ่อสำราญ-ถนนโนนผักหวาน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

หมู่ที่ 13 100,000.00     
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

129 
โครงการถนนลาดยางเส้นโนน 
ไหม-โนนเสถียร ระยะทาง 4,000 
ม. โครงการถนนลาดยางเส้นโนน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอดภัย  

หมู่ที่ 3 300,000.00 300,000.00 300,000.00   
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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ไหม-หนองโก ระยะทาง 3,000 ม. ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

130 

ถนนเพื่อการเกษตร โดยการ ลง
หินคลุก 1.ต้างคำ-ตะเคียนทอง 
กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 2.ต้าง
คำ-โนนผักหวาน กว้าง 7 ม.ยาว 
3,000 ม. 3.ต้างคำ-ภูพระ กว้าง 
4 ม. ยาว 700 ม. 4.ต้างคำ-หนอง
กรุง กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

หมู่ที่ 6 750,000.00     
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

131 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. หน้า
บ้านพ่อมนเทียน- พ่อเหมือน 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 7 200,000.00 200,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

132 
ขยายไหล่ทางรอบหมู่บ้าน ขนาด 
ข้างละ 1.5 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 8,15  200,000.00    

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

133 
โครงการขยายไหล่ทางเส้นทาง 
จากบ้านน.ส.กำไร บุญสิมมา- 
บ้านแม่ย่วน โคงกระเรียน500ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

134 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ 
หมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว5,00ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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ในการสัญจรไป-มา ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 
เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด  

หมู่ที่ 6 790,000.00     
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

136 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ 
เกษตร โนนเปรมชัย-โนนงาม 
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

137 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ 
เกษตร สี่แยกโนนงาม-ห้วยโจด 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

138 
โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านพ่อ 
กุล วิกาชะโล-สามแยกบ้านช่าง 
ต้ัม ทางออกห้วยโจด 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

139 
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการ 
เกษตรข้านช่างต้ัม-สามแยก ห้วย
โจด 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 10   200,000.00   

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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140 โครงการก่อสร้างกำแพงวัด 
เพื่อช่วยบำรุงพุทธ
ศาสน สถาน  

หมู่ที่ 14  100,000.00    พุทธศาสนสถาน
ได้รับการ บำรุง 

สภาพแวดล้อมภายใน
วัดสวย งาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

141 
ถนนคอนกรีต เส้นโพธิ์อุดมถึง 
ลองกะลาม ระยะทาง 150 ม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 12 100,000.00     

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

142 
ปรับปรุงถนนลาดยาง ภูพระ-นา
อ่างทอง 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มา 
ภายในหมู่บ้านมีความ 
สะดวก  

หมู่ที่ 13   100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 70 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่าน ไป-มา 
ได้รับความสะดวกใน
การ สัญจรไป-มา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

143 ถนนลาดยางเส้น โนนศิลา-นาเลิง 
เพื่อประชาชนใช้
สัญจร ไป-มา มีความ
สะดวกและ ปลอดภัย  

หมู่ที่ 14   500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อย ละ 90 
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

144 
โต๊ะหน้าขาว 10 ตัว พร้อมเก้าอี้ 
100 ตัว 

เพื่อใช้จัดการในงาน
ต่างๆ ของคนในชุมชน  

หมู่ 13   100,000.00   ประชาชนได้รับการ
บริการ ที่เพียงพอ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
โต๊ะ และเก้าอี้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

145 
เต๊น โต๊ะ เก้าอี้ ไว้บริการ ใน
ชุมชน 

เพื่อใช้จัดการในงาน
ต่างๆ ของคนในชุมชน  

หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ประชาชนได้รับการ
บริการ ที่เพียงพอ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
โต๊ะ และเก้าอี้ใช้อย่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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เพียงพอ สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

146 
เต๊น 2 ตัว โต๊ะ 3 ตัว เก้าอ้ี 100 
ตัว 

เพื่อใช้จัดการในงาน
ต่างๆ ของคนในชุมชน  

หมู่ที่ 14   100,000.00   ประชาชนได้รับการ
บริการ ที่เพียงพอ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
โต๊ะ และเก้าอี้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

147 ปรับปรุงถนนในหมูบ่้าน 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาได้ รับความสะดวก
และปลอด ภัยกับผูใ้ช้
ถนน  

หมู่ที่ 11 200,000.00     
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา 

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา
ได้รับ ความสะดวกใน
การสัญญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

148 
ต่อเติมศาลาประชาคม โดยการ
กั้นแผงลวดเพื่อ เก็บของ 

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
จัด กิจกรรมต่าง
ภายในชุมชน และเก็บ
รักษาทรัพย์สิน  

หมู่ที่ 3 100,000.00     
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรม ภายใน
ชุมชน 

ชุมชนมีศาลาที่ได้
มาตรฐาน มั่นคงและ
สามารถเก็บรักษา 
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

149 ก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟถาวร 
เพื่อใช้ในการจัดบุญ
ประเพณีบุญ บั้งไฟ
ของหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 6   100,000.00   มีการจัดกิจกรรมบุญ
บั้งไฟของ หมู่บ้าน 

หมู่บ้านมีฐานจุดบั้งไฟ
ที่ได้ มาตรฐาน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

150 ถมที่สาธารณะข้าง ศพด. 
เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่ กว้างมาก
ขึ้น  

หมู่ที่ 7   100,000.00   ศพด.มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

เด็กๆมีพื้นที่วิ่งเล่น
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

151 
ต่อเติมศาลา SML พร้อมทำ ราง
น้ำ 

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
จัด กิจกรรมต่าง
ภายในชุมชน และเก็บ
รักษาทรัพย์สิน  

หมู่ที่ 14 50,000.00     
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรม ภายใน
ชุมชน 

ชุมชนมีศาลาที่ได้
มาตรฐาน มั่นคงและ
สามารถเก็บรักษา 
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

152 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูเพื่อการ 
เกษตร โนนผักหวาน- 
ตะเคียนทอง 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจร และได้รับ 
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  

หมู่ที่ 8 100,000.00     

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ 
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

153 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านมอเลี้ยวถึงบะโมก ระยะทาง 
200 ม. ม.9 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจร และได้รับ 
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  

หมู่ที่ 9  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ 
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

154 
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านพ่อ 
ศักด์ิชัย บุญเพ็ง - นายจ่า บุญ
ประเสริฐ 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจร และได้รับ 
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  

หมู่ที่ 6   100,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ 
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

155 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านต้างคำ-ตะเคียนทอง 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจร และได้รับ 
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  

หมู่ที่ 6   200,000.00   

จำนวนประชาชนที่มี
ระบบ 
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

156 ไฟฟ้าแสงสว่างจากศาลา เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา หมู่ที่ 8    16,000.00 16,000.00 จำนวนประชาชนที่มี ราษฎรได้รับความ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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ประชาคม-บ้านนางหน่อย ธิกากัน 
2 จุด 

ได้รับความ สะดวกใน
การสัญจร และได้รับ 
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  

ระบบ 
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 50 
ครัวเรือน 

สะดวกใน การสัญจร
ไปมาตอนกลางคืน 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

157 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนผัก 
หวาน-ตะเคียนทอง 2,000 ม. 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความปลอด ภัยในการ
เดินทางตอนกลางคืน  

หมู่ที่ 8   100,000.00   

ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ใน
ตอนกลางคืนลดลง 
50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร และมี
การทำการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

158 
โครงการไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการ 
เกษตรพร้อมหม้อแปลง 

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความปลอด ภัยในการ
เดินทางตอนกลางคืน  

หมู่ที่ 5,13 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุ ใน
ตอนกลางคืนลดลง 
50% 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร และมี
การทำการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

159 ไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การ สัญจรไป-มา ใน
ตอน กลางคืน  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ร้อยละของการเกิด 
อุบัติเหตุในตอน
กลางคืน ลดลง 50% 

ประชาชนได้รับความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

160 
โครงการปรับปรุงเมรุบ้านโนน
เมือง 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
ปลอดภัยและสวยงาม  

ลานเมรุวัดป่าโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ที่ใช้ประโยชน์มี
ความปลอดภัยใน
การใช้สถานที ่

ที่ใช้ประโยชน์มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สถานที ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

161 
โครงการวางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวก  

หมู่ที่ ๑๑ 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 ระบายน้ำได้สะดวก 
ลดปัญหามลพิษและ
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 153 
 

ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

162 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายน้อม ศรีกุล - บ้านนาย
พุท เบียดชัยภูมิ กว้าง 4 เมตร
พร้อมลงท่อ ๑ จุด ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๑๕ 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

163 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสุวรรณ เรืองศรี - บ้าน
นางคำผอง เวียงวิเศษ ขนาดกว้าง 
๕ เมตร 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๑๔ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

164 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนาย
ประทาย ชุมแวงวาป ี- หน้าบ้าน
นางบุดดี พลเกษม ขนาดกว้าง 3 
เมตร  

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๗ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายวัฒนา โคตรโสภา - บ้าน
นางปาน หย่องแอ่น 2 บ้านนาย
ภิรมย์ ทองมี - สามแยกหอ
ประปา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๓ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

166 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางแจ่มเรียง บุญประคม 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๖ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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167 
โครงการขยายไหล่ทาง รูปตัววี
เล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๔ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

168 
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สาย
หน้าบ้านนางทองคำ บุญฤทธิ์ 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๒ 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

169 
โครงการปรับปรุงถนนคสล. สาย
หน้าบ้านนาง ปราณี รมพันธ์ 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร และ ๓ เมตร 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๒ 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

170 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๔ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

171 

โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่
ทางในชุมชน ๒ สาย ๑.จากหน้า
บ้านนายประสงค์ วิชา - หน้าบ้าน
นางพันมณี ลิทรายมูล ๒.จาก
หน้าบ้านนายวิลัย นามบุญลือ -สี่
แยกหน้าบ้านนายฤชานนท์ ลี
ละคร 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๑ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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172 

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพักเททับคอนกรีต จุดบ้านแม่
เก้ียง สาปิดตา - บ้านพ่อสมควร 
ทุมซะ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๕ 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

173 

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพักเททับคอนกรีต จุดศาลา
ประชาคม บ้านพ่อประสิทธิ์ ทุม
สิงห์ - บ้านพ่อสง่า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๕ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

174 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพักเททับคอนกรีต หมู่ที่ 13 

เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกป้องกันน้ำกัด
เซาะถนนชำรุด
เสียหาย  

หมู่ที่ ๑๓ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
การระบายน้ำได้รับ
ความสะดวกลดการ
กัดเซาะถนนชำรุด 

ลดปัญหามลพิษด้าน
กลิ่นและแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์พาหะนำ
โรคติดต่อ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

175 
ลงดินลูกรังพร้อมพร้อมหินคลุก
ถนนรอบอ่างน้ำมอ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

อ่างเก็บน้ำลำน้ำมอ  500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

176 
ต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่
ปรับ ปรุงภูมิทศัน์ภายใน ศพด. 

เพื่อให้มีอาคารเรียน
และสนาม เด็กเล่นที่
ได้มาตรฐาน  

ศพด.ภายในตำบล 
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ศพด.มีอาคารเรียน
และสนามที่ ได้
มาตรฐาน 

มีอาคารและสนาม
เด็กเล่นให้กับ เด็กที่มี
มาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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177 
โครงการปรับปรุงต่อเติม สนาม
เด็กเล่น 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็ก
เล่นที่ได้ มาตรฐาน 
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก  

ศพด. โนนเปรมชัย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีเคร่ืองเล่นสนามใน 
ศพด. ทุกศูนย ์

เด็กๆร่าเริงและ
ส่งเสริมพัฒนาการ ได้
เร็วขึ้น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

178 
โครงการปรับโครงสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปรมชัย 

เพื่อต่อเติมปรับปรุง
อาคารเรียนให้ ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ต่อเด็ก
นักเรียน  

ศพด. โนนเปรมชัย    200,000.00 200,000.00 
ศพด.มีอาคารเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

อาคารเรียนมีความ
มั่นคงแขง็แรง 
เพียงพอในการใช้สอย 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

179 
โครงการก่อสร้างประตูร้ัวและเสา
ธงชาติ ศพด.สามัคคีธรรม 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็ก  

ศพด. วัดสามัคคี
ธรรม 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประตูรั้้วและเสาธง
ชาติแล้วเสร็จ 

เกิดความปลอดภัย 
สวยงามและะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

180 
โครงการต่อเติมปรับปรุง อาคาร
เรียน ศพด.วัดสามัคคีธรรม 

เพื่อต่อเติมปรับปรุง
อาคารเรียนให้ ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ต่อเด็ก
นักเรียน  

ศพด. วัดสามัคคี
ธรรม 

   100,000.00 100,000.00 
ศพด.มีอาคารเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

อาคารเรียนมีความ
มั่นคงแขง็แรง 
เพียงพอในการใช้สอย 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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181 
โครงการก่อสร้างเสาธงและป้าย 
ศพด.ภูพระ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ใน ศพด. ภูพระ  

ศพด. ภูพระ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ศพด.มีภูมิทศัน์ที่
สวยงาม เป็น
ระเบียบ 

ศพด.มีภูมิทศัน์ที่
สวยงาม เป็นระเบียบ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

182 
โครงการก่อสร้างอาคารโดยทำ 
เป็นโดม ศพด.โนนเมือง 

เพื่อให้ ศพด. มีอาคาร
ที่มั่นคง ถาวร  

ศพด.โนนเมือง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ศพด.มีการก่อสร้าง
หลังคา ในการ
พัฒนา ศพด. 

ศพด. มีอาคารที่
มั่นคงแขง็แรง หลังคา
ที่กันน้ำลั่วและซึม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

183 
โครงการก่อสร้างอาคารโดยทำ 
เป็นโดม ศพด.วัดสามัคคีธรรม 

เพื่อให้ ศพด. มีอาคาร
ที่มั่นคง ถาวร  

ศพด.วัดสามัคคี
ธรรม 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ศพด.มีการก่อสร้าง
หลังคา ในการ
พัฒนา ศพด. 

ศพด. มีอาคารที่
มั่นคงแขง็แรง หลังคา
ที่กันน้ำลั่วและซึม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

184 
โครงการก่อสร้างอาคารโดยทำ
เป็นโดมสนามเด็กเล่น ศพด.โนน
เปรมชัย 

เพื่อให้ ศพด. มีอาคาร
ที่มั่นคง ถาวร  

ศพด.โนนเปรมชัย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ศพด.มีการก่อสร้าง
หลังคา ในการ
พัฒนา ศพด. 

ศพด. มีอาคารที่
มั่นคงแขง็แรง หลังคา
ที่กันน้ำลั่วและซึม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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185 
โครงการปรับปรุงลานกีฬา ศพด.
วัดอัมพวนาราม 

เพื่อให้ ศพด. มี
สถานที่ทำกิจ กรรม
ต่างๆ  

ศพด.วัดอัมพวนา
ราม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ศพด.มีการก่อสร้าง
หลังคา ในการ
พัฒนา ศพด. 

ศพด. มีอาคารที่
มั่นคงแขง็แรง หลังคา
ที่กันน้ำลั่วและซึม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

186 
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
และโรงจอดรถ อบต.โนนเมือง 

เพื่อให้สำนักงานเป็น
สัดส่วน และ สะดวก
แก่ประชาชนที่มารับ 
บริการและเพื่อรองรับ
บุคลากร ตามแผน
อัตรากำลัง  

อาคารสำนักงาน
และโรงจอดรถ 
อบต.โนนเมือง 
ได้รับการปรับปรุง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับ ความ
สะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักงานมีความเป็น
ระเบียบ เป็นสัดส่วน 
และประชาชนที่ มา
รับบริการได้รับความ
สะดวก 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

187 
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 
กองคลัง อบต.โนนเมือง 

เพื่อให้สำนักงานเป็น
สัดส่วน และ สะดวก
แก่ประชาชนที่มารับ 
บริการและเพื่อรองรับ
บุคลากร ตามแผน
อัตรากำลัง  

อบต.โนนเมือง  300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ 

สำนักงานมีความเป็น
ระเบียบ เป็นสัดส่วน 
และประชาชนที่ มา
รับบริการได้รับความ
สะดวก 

ส่วนการคลัง, กองคลงั
, สำนักคลัง 

188 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพ ติด 

- เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เวลา ว่างให้เกิด
ประโยชน์ - เพื่อ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด  

สามแยกวัดป่า สุข
สำราญและภายใน 
หมู่ที่ 1-15 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ลดปัญหาการเพิ่ม
ของยาเสพ ติดลดลง 
70% ประชาชนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง  

ประชาชนในชุมชน
สุขภาพแข็ง แรงและ
ปราศจากยาเสพติด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

189 
โครงการขยายไหล่ทางกว้าง 1 
เมตร วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำและ

เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจรได้รับความ

ขยายไหล่ทางกว้าง 
1 เมตร วางท่อ

 150,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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เทคอนกรีต ยาว 120 เมตร สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิง่ขึ้น 

พร้อมบ่อพักน้ำและ
เทคอนกรีต ยาว 
120 เมตร ม.1 

ทรัพย์สิน สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

190 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการ
ลาดยางทับคอนกรีต หมู่ที่ 2 
กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร 

เพื่อปรับปรุงพื้นผิว
จราจรให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

การลาดยางทับ
คอนกรีต หมู่ที่ 2 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
140 เมตร 

 200,000.00    

ประชาชนที่ใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

191 
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร 

 100,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

192 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ
คันคูเป็นหลังเต่า ขนาดลำห้วย
กว้าง 17 เมตร 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
แบบคันคูเป็นหลัง
เต่า ขนาดลำห้วย
กว้าง 17 เมตร 

 100,000.00    
เกษตรกรจำนวน 
ร้อยละ90 มีแหลง่น้ำ
ใช้อย่างพอเพียง 

เกษตรกรมีน้ำ
เพียงพอต่อการทำ
เกษตรกรรม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

193 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านโดยใชค้อนกรีต
ผสมเสร็จซ่อมถนนคอนกรีตที่เป็น
หลุม ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อปรับปรุงพื้นผิว
จราจร 

ม.3  10,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

194 

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง
สายคันคู ลำห้วยมอ - ฝายกกเด่ือ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน 

ลงดินลูกรังสายคันคู 
ลำห้วยมอ - ฝายกก
เด่ือ กว้าง 5 เมตร 
ยาว 36 เมตร 

 20,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

195 
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยใช้หินคลุก กว้าง 2 
เมตร ยาว 150 เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ลงหินคลุก กว้าง 2 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

 20,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

196 
โครงการขยายไหล่ทางด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด 
มีความกว้างเฉลี่ยข้างละ 1 เมตร 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
ความมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น 

ม.4  200,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

197 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก ซ่อมแซมบางช่วงที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ สายโนนสง่า โนน
สวรรค์ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน 

ม.5  50,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

198 
โครงการขยายไหล่ทางกว้าง 1 
เมตร วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำและ
เทคอนกรีต ยาว 100 เมตร 

เพื่อความปลอดภัย
ของผู้สัญจรไปมา 

ม.5  130,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

199 

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรต้างคำ-โนนผักหวาน
โดยการลงหินคลุก และวางท่อ
ระบายน้ำ จำนวน 1 จุด 

เพิ่อปรับปรุงถนนให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน 

ม.6  90,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

200 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงสภาพ ม.6  60,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน ผู้สัญจรไปมาได้รับ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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เสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีต
ทับผิวถนนเดิมที่ชำรุด ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 30 เมตร 

ถนนให้พร้อมใช้งาน ร้อยละ 80 พึงพอใจ ความสะดวกสบาย กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

201 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 125 
เมตร 

เพื่อความ
สะดวกสบายของ
ประชาชน 

ม.7  150,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

202 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนผักหวาน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร 

เพื่อความ
สะดวกสบายของ
ประชาชนในการ
สัญจร 

ม.8  100,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

203 

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหินคลุก ช่วง
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายสระหลวง 
หนองขี้เหล็ก 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน 

ม.8  50,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

204 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

ม.9  150,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

205 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทับคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตรพร้อมบ่อพักน้ำ ø 0.3 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
พร้อมใช้งาน 

ม.10  200,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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x 1.00 เมตรจำนวน 7 ท่อน ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

206 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร ไม่ลงไหล่ทาง 

เพื่อความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

ม.11  100,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

207 
โครงการวางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน โดยวางท่อประปา PVC 
2 น้ิว ชั้น 8.5 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 

ม.11  100,000.00    ประชาชนได้รับ
บริการ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

208 

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงดินลูกรัง 
และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 
จุด 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

ม.11  100,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

209 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
เทคอนกรีตทับ 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามและ
ปลอดภัย 

ม.12  110,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

210 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อผ่าคร่ึง สายข้างวัดนครชัย
ศรี 

เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของหมู่บ้าน 

ม.12  40,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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211 
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักเท
ทับด้วยคอนกรีต วางท่อ Ø 
30X100 ม. 

เพื่อระบายน้ำที่ท่วม
ขังบริเวณข้างถนน 

ม.13  150,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

212 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก สายหนองแสงเลิงกรุง 
กว้าง 2 เมตร ยาว 900 เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.14  40,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

213 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

ม.14  70,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

214 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.14  80,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

215 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สาย
ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.14  30,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

216 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก สายมยิาซาว่า กว้าง 3 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.14  80,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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เมตร ยาว 600 เมตร สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

217 

โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง
ในหมู่บ้าน บ้านโนนผักหวานใต้ 
(บ่อที่ 1) โดยการซ่อมแซมหอถัง
เหล็กและเปลี่ยนถงัน้ำไฟเบอร์ ก 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ม.15  150,000.00    
ประชาชนในชุมชนมี
ความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนที่ขอรับ
บริการได้ รับบริการ
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

218 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหินคลุกสาย
โนนม่วง-โนนงาม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

สายโนนม่วง-โนน
งาม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

 200,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

219 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
การลงดินลูกรังและหินคลุก สาย
โนนไหม หนองโก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

สายโนนไหม หนอง
โก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 200,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

220 
ปรับปรุงภูมิทศัน์อ่างเก็บน้ำลำ
ห้วยมอ บริเวณด้านหลัง โดยการ
ปรับแต่งเป็นถนน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
ให้สวยงาม 

อ่างเก็นน้ำลำน้ำมอ  500,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

221 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายนาอ่างทอง ภูพระ มีจำนวน 
2 ช่วง 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

งสายนาอ่างทอง ภู
พระ มีจำนวน 2 
ช่วง 

 6,000,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

222 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
การลงหินคลุก สายโนนม่วง ห้วย
โจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

สายโนนม่วง ห้วย
โจด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 50,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

223 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
การลงหินคลุก สายโนนไหม โนน
เสถียร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 
เมตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

สายโนนไหม โนน
เสถียร กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร 

 50,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

224 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายโนน
ไหม หนองโก 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

สายโนนไหม หนอง
โก 

 100,000.00    ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

225 
โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด.บ้านภูพระ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
ให้มีความสวยงาม 

ศพด.บ้านภูพระ  30,000.00    
ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

ศพด.บ้านภูพระมี
ความสวยงาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

226 
โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด.วัดอัมพวนาราม 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ศพด.วัดอัมพวนาราม
ให้มีความสวยงาม 

ศพด.วัดอัมพวนา
ราม 

 40,000.00    
ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

ศพด.วัดอัมพวนาราม
มีความสวยงาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

227 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพื่อความสะดวกและ ม.1   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน ประชาชนมีความ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ร้อยละ 80 พึงพอใจ ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

228 

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหินคลุก 
พร้อมเกรดปรับแต่ง สายโนน
เปรมชัย-โนนงาม 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.2   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

229 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต แบบผิวทาง AC ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ม.3   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

230 
โครงการวางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน โดยใช้ท่อประปา Pvc. 2 
น้ิว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

ม.3   100,000.00   ประชาชนที่ใช้น้ำ
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

231 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
การลงหินคลุก โนนไหม - สิบเก้า
โป่ง 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

ม.3   100,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

232 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก
พร้อมเกรดปรับแต่ง 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

ม.4   180,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

233 
โครงการปรับปรุงไหลท่างร่อง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 

เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ถนนของ
ประชาชน 

ม.4   120,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

234 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต แบบผิวทาง AC. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 5   842,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

235 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก และเททับด้วยคอนกรีต 

เพื่อเป็นการระบายน้ำ
บริเวณข้างถนน 

หมู่ที่ 5   60,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

236 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก และเททับด้วยคอนกรีต 

เพื่อเป็นการระบายน้ำ
บริเวณข้างถนน 

ม.6   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

237 

โครงการซ่อมบำรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก 
พร้อมเกรดปรับแต่ง สายต้างคำ - 
ตะเคียนทอง 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ในการใช้งาน 

ม.6   100,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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238 

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต AC. สายบ้านโนน
ชัยศรี - โนนงาม ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว2,500 เมตร  

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

ได้ถนนกว้าง 6 เมตร 
รวมไหล่ทาง ยาว 
2,500 เมตร 

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 
ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

239 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างวัด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรของประชาชน 

ม.8   200,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

240 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายในหมูบ่้าน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ม.8   100,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

241 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายมอเลี้ยว - ภพูระ ช่วงที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

หมู่ที่ 9   100,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

242 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จำนวน 2 สาย 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

ม.9   200,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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243 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุกถนนเพื่อการเกษตร 
จำนวน 2 สาย ( สายโนนเปรมชัย 
- โนนงาม และสายโนนม่วง - 
ห้วยโจด ) 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

ม.10   400,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

244 
โครงการวางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน โดยใช้ท่อประปา Pvc. 3 
น้ิว 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ต่อการอุปบริโภค 

ม.11   300,000.00   ประชาชนที่ใช้น้ำ
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้ใช้น้ำได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

245 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายสี่แยกโนนม่วง - หน้าโรงเรียน
บ้านโนนม่วง  

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

ม.11   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

246 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต ( สายที่ 1) แบบผิวทาง 
AC ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ม.12   151,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

247 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก และเททับด้วยคอนกรีต 

เพื่อระบายน้ำบริเวณ
ข้างถนน 

ม.12   149,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

248 
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้การระบายน้ำ
บริเวณข้างถนนให้ดี

ม.13   300,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ยิ่งขึ้น สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

249 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ม.14   200,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

250 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุกถนนการเกษตรและใน
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้พร้อมใช้งาน 

ม.14   100,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

251 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ม.15   250,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

252 
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหินคลุก 
พร้อมเกรดปรับแต่ง 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ถนนให้มีความพร้อม
ในการใช้งาน 

หมู่ที่ 15   50,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

253 
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ทรงโดมบริเวณ
ด้านหน้าที่ทำการ อบต.โนนเมือง 

เพื่อให้มีอาคารใชใ้น
การทำกิจกรรมต่างๆ 

อบต.โนนเมือง   2,000,000.00   ประชาชนที่ใช้อาคาร
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

มีความสะดวกสบาย
ในการทำกิจกรรม
ต่างๆ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

254 โครงการลงหินคลุกทำเป็นถนน เพื่อปรับปรุงสภาพ อ่างเก็นน้ำลำน้ำมอ   500,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนน ผู้สัญจรไปมาได้รับ ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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รอบอ่างเก็บน้ำลำห้วยมอด้านทิศ
ตะวันตก 

ถนนให้พร้อมใช้งาน ร้อยละ 80 พึงพอใจ ความสะดวกสบาย กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

255 
โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม บ้านโนน
ไหม ( หลังใหม่ ) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสามัคคีธรรม 

  500,000.00   
ประชาชนที่ใช้
บริการร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

256 
โครงการติดต้ังเหล็กดัด , มุ้งลวด 
ประตู หน้าต่าง , ซ่อมแซมร้ัว 
ศพด.บ้านภูพระ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ศพด.บ้านภูพระ   60,000.00   
ประชาชนที่ใช้
บริการร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

257 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคอย่างพอเพียง 

ม.11   500,000.00   ประชาชนที่ใช้น้ำ
ร้อยละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

258 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ข้าง 
อบต.โดยการถมดิน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
รอบบริเวณที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมือง 

ปรับถมดินบริเวณ
ข้าง อบต.โนนเมือง 
ขนาดความกว้าง 3 
เมตร ยาว 80 เมตร 
ลกึ 6 เมตร 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 มีการถมดินแล้วเสร็จ 
เกิดความปลอดภัย 
สวยงามและะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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259 
โครงการปรับปรุงหลังคาดรงจอด
รถหลังเดิม 

เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถบริเวณด้านทิศ
เหนือของอาคารที่ทำ
การ 

ก่อสร้างดรงจอดรถ   150,000.00 150,000.00 150,000.00 โรงจอดรถแล้วเสร็จ 
เกิดความปลอดภัย 
สวยงามและะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

260 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 

เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถบริเวณด้านทิศ
เหนือของอาคารที่ทำ
การ 

โรงจอดรถ อบต.
โนนเมือง ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
โรงจอดรถ อบต.โนน
เมือง ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

เกิดความปลอดภัย 
สวยงามและะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

261 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอ่าง
ลำน้ำมอให้เป็นสวนสุขภาพ 

เพื่อให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นสถานที่ออกกำลัง
กายแก่ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทศัน์
รอบอ่างลำน้ำมอให้
เป็นสวนสุขภาพ 
ขนาดความยาว 
1,500 เมตร 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและออก
กำลังกาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

262 
โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานที่ชำรุดและ
เสื่อมสภาพใหใ้ช้การ
ได้และเพื่อความ
สวยงาม 

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
เพื่อให้อาคาร
สำนักงานมีสภาพใช้
งานได้ตามปกติ 

เพื่อให้อาคาร
สำนักงานมีความ
มั่นคงแขง็แรงและ
สวยงาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

263 
โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.
2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ประชาชน ม.2 มีน้ำ
อุปโภคบริโภคทุก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

264 
โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการตาก

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์แล้ว

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การประกอบกิจกรรม

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ผลผลิตทางการเกษตร
และใช้ในกิจกรรมอ่ืน
ของหมู่บ้าน 

เสร็จ ต่างๆ สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

265 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังสูง ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง 

  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพงึพอใจ 

ประชาชน ม.3 มีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

266 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานสำหรับให้
ประชาชนใช้งานได้
อย่างสะดวกสบาย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนาย
สมบูรณ์ จิว ขนาด
ความกว้าง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 

  300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ถนน คสล. ม.12 
แล้วเสร็จพร้อมใช้
งาน 

ประชาชนสามารถใช้
งานได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

267 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.4 
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการทำ
เกษตร 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

  250,000.00 250,000.00 250,000.00 
ประชาชนร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ในการทำเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการส่งเสริมการ
ปลูก ข้าวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองหลักเขต
กรรมที่ถูกวิธีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว -
ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม

เกษตรกร
ภายใน
ตำบลดน
นเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 300,000.00 300,000.00 

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในเขต ตำบลโนนเมือง
สามารถลด รายจ่ายการ
ผลิตและเพิ่ม ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่และ 
สามารถพัฒนาองค์

-เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ ความรู้
เร่ืองข้าว ในเร่ืองหลัก เขตกรรม
ตลอดจน ในเร่ืองโรค และแมลง -
เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย การผลิต
และเพิ่มปริมาณผล ผลิตต่อไร่ -เกษตร
สามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติเพิ่ม

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวใหไ้ด้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  

ความรู้ เร่ืองการปลูกข้าว ประสิทธิภาพการ ผลิตและก่อให้เกิด
รายได้ที่เพิ่ม ขึ้นในครัวเรือน 

2 
โครงการส่งเสริมการ
ปลูก มันสำปะหลัง
เพื่อเพิ่ม ผลผลิต 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองหลักเขต
กรรมที่ถูกวิธีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง  

เกษตรกรผู้
ปลูกมัน 
สำปะหลังใน
เขต ตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง ในเขตตำบล
โนนเมืองสามารถ ลด
รายจ่ายการผลิตและเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตต่อไร่และ 
สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ เร่ืองมันสำปะหลัง 

-เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ ความรู้
เร่ืองมันสำปะหลัง ต้ังแต่ การเตรียมดิน 
การปลูก การดู แลรักษา การเก็บเก่ียว
ผลผลิต ตลอดการดูแลหลังการเก็บ
เก่ียว 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์
การ เกษตรในรูปแบบ
กลุ่ม 

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ เกษตรกรใน
การซื้อ อุปกรณ์การเกษตร  

หมู่ที่ 2  20,000.00    
เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีอุปกรณ์ใชใ้น
การทำ การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีเคร่ืองมือ ในการทำ
เกษตรกรรม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
กระถางปลูกผักลอย
ฟ้าและ ส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอด สารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีผักสวนครัว หรือผัก
สดสะอาดได้รับประ ทานโดยไม่ต้อง
เปลืองพื้นที่ ในการเพาะปลูก  

หมู่ที่ 1-15 75,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนประชาชนในตำบล
มี ผักสวนครัวที่สะอาด
บริโภค 

ประชาชนมีผักปลอดสารพิษบริโภค ทำ
ให้มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง และมีความ
สะดวกในการเก็บ ผักสวนครัว 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
โครงการจัดหาเมล็ด
พันธ์ข้าวเพื่อ การ
เพาะปลูก 

เพื่อหาเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ ให้แก่
เกษตรกร  

หมู่ที่ 4   50,000.00   
มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มี
คุณภาพใน การทำ
การเกษตร 

เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 

โครงการขุดลอกลำ
ห้วยมอ นาอ่างทอง - 
ภูพระ นานางสร้อย 
พุทไธสงฆ์ นานางแวง 
สามิตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

หมู่ที่ ๘ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

7 
ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์
พืช ที่เป็น
คุณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักนำสมุน ไพรมาทำ
เป็นารักษาโรค  

ประชาชน
ตำบลโนน
เมืองจำนวน 
15 หมู ่

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาให้ 
ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจ 

เพื่อได้ช่วยในการแทพยแ์ผน ไทยและ
ประชาชนได้ประโยชน์ รู้จักการใช้
สมุนไพร 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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8 
โครงการขุดลอกลำ
ห้วยไร่ตอนกลาง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหลง่น้ำในการทำ
เกษตร 

ก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแบบ 
อบต.กำหนด 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ประชาชนร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้ำในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
ส่งเสริมหัตถกรรมทำ
จากตอไม้ 

ประชาชนมีรายได้จาก
อาชีพเสริม 

หมู่ที่ 6 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ประชาชนมีรายได้เสริมจาก 
กิจกรรมที่ทำร่วมกัน 

ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างราย ได้
ให้กับครอบครัว 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพและ 
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุ/ผู้ติดเชื้อและ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบ 
อาชีพให้แกป่ระชาชนในตำบล 
เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ/ ผู้ติด
เชื้อและผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ 
และมีรายได้เสริม  

กลุ่มอาชีพภาย 
ในตำบลโนน
เมือง 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

ร้อยละของประชาชนในตำบล 
ในการพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละของผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ ผู้
ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสมีราย ได้
เสริมไม่น้อยกว่า 90 % 

กลุ่มอาชีพได้มีความรู้และมี 
ทักษะในการบริหารจัดการที่ดี 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ/ผู้ติดเชื้อ 
และผู้ด้อยโอกาสมีรายได้เสริม 
ในการเลี้ยงชีพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 สนับส่งเสริมกลุ่มต่างๆ เช่น เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชน กลุ่มต่างๆ ใน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนกลุ่มต่างๆที่ได้รับการ สมาชิกในกลุ่มสามารถมีรายได้ สำนักปลัด อบจ., 
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กลุ่ม ทอผ้า กลุ่มประมง 
กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลีย้ง
จิ้งหรีด กลุ่มทอเสือกก กลุ่ม
ปลูกเห็ดฟาง ฯลฯ 

ในตำบลเป็นการสร้างงานสร้าง 
รายได้ในชุมชน  

ชุมชนภายใน
ตำบล 

ส่งเสริมไม่น้อยกว่า 50% เลี้ยงครอบครัวได้ สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพที่จด
ทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและ
ผ่านการ ประเมินการ
ดำเนินการดำ เนินกิจกรรม
ของกลุ่ม 

-เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับ ครัวเรือนและชุมชน -เพื่อ
ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ 
และสร้างความสามัคคีภายใน
ตำบล  

กลุ่มอาชีพใน
ตำบล โนน
เมือง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
จำนวนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มได้ รับ
การสนับสนุน 

-ประชาชนตำบลโนนเมืองมี
อาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน และชุมชน -
ประชาชนรู้จักการทำงานเป็น
หมู่ คณะและมีความสามคัคใีน
ตำบล 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

4 
จัดต้ังกลุ่มต่างๆ เช่น เลี้ยงโค
เน้ือ, เลี้ยงกบ, เลี้ยงไก,่ ฯลฯ 

เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่
เกษตรกร 

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพเสริม 
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเอง 
และครอบครัวได้เพราะมีรายได้ 
จากอาชีพเสริม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 จัดต้ังกลุ่มทอผ้า 
เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้าน
และ ประชาชนทั่วไป  

กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี 
ภายในตำบล 
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00 
-จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ 
ส่งเสริมไม่น้อยกว่า 90% -ร้อย
ละของสตรีที่มีกิจกรรมทำ 

แม่บ้านและประชาชนทั่วไปมี
ราย ได้จากอาชีพเสริม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

6 

โครงการจัดต้ังกองทุนกลุ่ม
อาชีพ พร้อมจัดอบรมให้
ความรู้การ บริหารจัดการ
กองทุน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพกลุ่มอาชพี  

หมู่ที่ 10   50,000.00   กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา 
กล่มอาชีพได้รับการส่งเสริม ทำ
ให้มีกลุ่มมีศักยภาพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

7 
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 
ผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ 
ความรู้นวัตกรรมและส่งเสริม 
การตลาดอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่ 
แก่ อปท.  

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพ ใน
เขตพื้นที่ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ประชาชนและกลุ่มอาชีพใน เขต
พื้นที่ได้รับการส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและ 
ส่งเสริมการตลาด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 
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     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  

หมู่ที่ 5,13 200,000.00 50,000.00 20,000.00   ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการ 
พัฒนา 

มีการพัฒนาผลผลิตทางการ 
เกษตร 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน รู้จัก ประมาณตน 
มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต  

หมู่ที่ 1-15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

1.นักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 จำนวน
ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 2.
นักเรียนร้อยละ 90 มี ทักษะวิชาขั้น
พื้นฐาน 

1.นักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ 
เพียงและถ่ายทอดความรู้ สู่
ครอบครัวและชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ใช้ประกอบ
อาหารได้โดยไม่ต้องซื้อ  

หมู่ที่ 6,14 100,000.00 100,000.00    มีความเป็นอยู่แบบเพียงพอ 
ประชาชนในชุมชนมีความ
เป็น อยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดี กินดี 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

4 
โครงการเรียนรู้สู่ปรัชญา 
เศรษฐ กิจพอเพียงใน

1.เพื่อเป็นแนวทางในการ ประกอบ
อาชีพและการ ดำรงชีวิตตามแนว

4 โรงเรียนใน 
ตำบลโนน

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
1.นักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 จำนวน
ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 2.

1.นักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
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สถานศึกษาและ ชุมชน ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  

เมือง นักเรียนร้อยละ 90 มี ทักษะวิชาขั้น
พื้นฐาน 

เพียงและถ่ายทอดความรู้ สู่
ครอบครัวและชุมชน 

, สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
โครงการให้ความรู้เร่ือง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงตน 
บนวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

4 โรงเรียนใน 
ตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง ได้
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 

นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติ
ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

6 
โครงการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 

ชุมชนมีรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ชีวิต  

หมู่ที่ 5,13 20,000.00     มีความเป็นอยู่แบบเพียงพอ 
ประชาชนในชุมชนมีความ
เป็น อยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดี กินดี 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 
เพื่อใช้พื้นที่ที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด  

หมู่ที่ 5,13 50,000.00     สามารถใช้พื้นทีใ่ห้เกิดประโชยน์ 
สูงสุด 

สามารถใช้พื้นทีใ่ห้เกิดประ
โชยน์ สูงสุด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

8 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนว พระราชดำริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตบนพื้นฐาน 
ของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนา 
ตนเองด้วยการทำจิตใจให้ผ่องใส 
พัฒนาความรู้ความสามารถของ 
ตนเองด้วยการเข้ารับการศึกษา 
อบรมใฝ่หาความรู้  

นักเรียน ป.1-
ป.6 โรงเรียน
บ้าน โนนไหน
โนนศิลา 

 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตบน พื้นฐาน
ของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนา
ตนเองด้วยการทำ จิตใจให้ผ่องใส
พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตนเองด้วย การเข้ารับการศึกษา
อบรม ใฝ่หาความรู้ 

นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รู้จักประมาณความสามารถ 
ของตนเอง รู้จักแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

9 
โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ เพื่อผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ นำ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ไป
ผลิตเป็นอาหารปลอดภัย  

ม.1-15  30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตบน พื้นฐาน
ของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนา
ตนเองพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของตนเองด้วย การเข้ารับ
การศึกษาอบรม ใฝ่หาความรู้ 

นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รู้จักประมาณความสามารถ 
ของตนเอง รู้จักแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

10 
ส่งเสริม/พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ในชุมชนและ

-เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม 
และนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้จริง -

ภายในตำบล
โนนเมอืง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมฝึก 
อบรมและนำกลับไปใช้จริง ไม่น้อย

-ชาวบ้านที่เข้าอบรมมีความรู้
ความ เข้าใจด้านเกษตรกรรม

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
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ฝึกอบรมด้าน การเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐ กิจ
พอเพียงและพลงังาน
ทดแทน 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแขง็  กว่า 50% และนำ ความรู้กลับไปใช้ใน
พื้นที่นาตัวเอง -มีแหล่งเรียนรู้
ให้ประชาชนได้ศึกษา 

, สำนักงานปลัด 
อบต. 

11 
โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเลี้ยงสัตว์ ที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงภายใน
ตำบล 100 คน 

  60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว์และมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 90  

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้
เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์และ
เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้จากการเลี้ยง
สัตว ์

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
หน่ึงตำบล 4 
โชน 4 ตลาด 

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและ 
การส่งออกผลผลิตในชุมชน  

ชุมชนภายใน
ตำบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนในพื้นที่มีตลาดรองรับ ผลผลิต
ด้านการเกษตรและผลิต ภัณฑ์ในชุมชน 

ชุมชนมีรายได้จากการขาย
สินค้า และมีตลาดในชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถา บันพระมหากษัตริย์  

อำเภอนา
กลาง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการจัดกิจกรรมแสดง
ความ จงรักภักดีต่อ

ประชาชนมีความจงรักภักดี
ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
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สถาบัน และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
ส่งเสริมโรงเรียนพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้รับ
ฟัง ธรรมะ และต้ังมั่นประพฤติ 
ปฏิบัติธรรม  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ประชาชนในตำบลได้รับ
การ ปลูกจิตสำนึกที่ดี 

เยาวชนและประชาชนมีความ 
ซาบซึ้งในคำสอนของพระ พุทธ
ศาสนา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

2 
จัดให้มีการบวชภาคฤดู
ร้อน/ บวชชีพราหมณ์ 

เพิ่มทักษะในการใช้เวลาว่างใน 
ช่วงปิดเทอม  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
เด็กๆได้รับการปลูก
จิตสำนึก ที่ดีในช่วงปิด
เทอม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา ว่าง
ในช่วงปิดเทอม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

3 
จัดอบรมเข้าค่ายปฏบิัติ
ธรรม เยาวชน ผู้สูงอายุ 
รวมถึง ประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้รับ
ฟัง ธรรมะ รวมถึงผู้สูงอายุและต้ัง
มั่น ประพฤติปฏิบัติธรรม  

หมู่ที่ 1-15 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ประชาชนในตำบลได้รับ
การ ปลูกจิตสำนึกที่ดี 

เยาวชนและประชาชนมีความ 
ซาบซึ้งในคำสอนของพระ พุทธ
ศาสนา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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4 
จัดอบรมเด็กและเยาวชน 
ในเร่ืองคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและ เยาวชน
ให้ทำความดีไม่เก่ียว ข้องกับ
อบายมุขและ สิง่เสพติด  

หมู่ที่ 11 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
เด็กและเยาวชนนำความรู้
ไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เด็กและเยาวชนได้ทำความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมขุ และสิ่งเสพติด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

5 
จัดอบรมเข้าค่ายปฏบิัติ
ธรรม กลุ่มสตรีและแม่บ้าน 

เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับฟังธรรมะ 
และ ต้ังมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม  

กลุ่มสตรี
ภายใน 
ตำบลโนน
เมือง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
กลุ่มสตรีในตำบลได้รับ
การ ปลูกจิตสำนึกที่ดี 

กลุ่มสตรี แม่บ้านซาบซึ้งใน คำสอน
ของพระพุทธศาสนา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

6 
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติ
ธรรม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับโรงเรียนและชุมชน  

หมู่ที่ 4    50,000.00 50,000.00 
มีศูนย์ปฎิบัติธรรมใน
ชุมชน 

โรงเรียนและชุมชนได้รับการ 
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

7 นักบุญน้อย 
-เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา 
ช่วยเหลือชุมชนและส่วนรวม  

โรงเรียน
บ้าน โนน
เมือง ป.5-ม.
3 

 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ชุมชนได้รับความร่วมมือ
จาก นักเรียนและ
โรงเรียน 

นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ ชุมชน
และส่วนรวมในชุมชน มีความ
สัมพันธุ์ที่ดีต่อกัน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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8 ถนนความรู้ คู่คุณธรรม 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้อง 
เรียนศึกษาด้วยตนเอง -เพื่อให้
นักเรียนมีความสุขและ สนุกใน
การเรียน  

โรงเรียน
บ้าน โนน
เมือง ป.1-ม.
3 

 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
นักเรียนมาเรียนครบทุก
คน ไม่ขาดเรียนโดยไม่มี
สาเหตุ 

นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้อง เรียน ได้
ความรู้และมีความสุข ในการเรียน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

9 
ส่งเสริมสนับสนุนงาน 
ประเพณีและกิจกรรมวัน 
สำคัญต่างๆ  

เพื่อจัดงานประเพณีและกิจ กรรม
วันสำคัญเช่น ประเพณีวันลอย 
กระทง,บุญบั้งไฟ,รดน้ำขอพรฯ  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
อปท.มีการจัดกิจกรรม
ประเพณี ต่างๆในชุมชน 

ประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรม ได้รับ
การสืบทอด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

10 
จัดซื้อหม้อต้มยาสมุนไพร 
ให้กลุ่มสมุนไพร 

สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดคงอยู่ตลอดไป  

หมู่ที่ 1-15 150,000.00     ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ สืบทอดสู่รุ่นต่อไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ รับการ
สืบทอด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

11 
โครงการพาลูกจูงหลานเข้า
วัด 

เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กเห็น 
ความสำคัญของวัด  

หมู่ที่ 1-15 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีกิจกรรมเด็กๆได้เล็งเห็น 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

เด็กมองเห็นความสำคัญของวัด 
ศิลปะท้องถิ่นสืบไป 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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12 จัดซื้อเวทีมวยไทย 
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดคงอยู่ตลอดไป  

หมู่ที่ 1-15 150,000.00     ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ สืบทอดสู่รุ่นต่อไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ รับการ
สืบทอด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

13 

สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นโดยจัดหา
วิทยากรที่มีความ สามารถ
ในท้องถิ่นทุกประเภท 

เพื่อถ่ายทอดการเรียน ศิลปะ
ท้องถิ่นใหแ้ก่เด็กและ เยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  

ชุมชนใน
ตำบล โนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ศิลปะท้องถิ่นได้รับการ
ถ่าย สืบไปเพิ่มขึ้น 50% 

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ศิลปะ
ท้องถิ่นเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไป 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

14 งานบุญคูณลาน 
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดคงอยู่ตลอดไป  

หมู่ที่ 1-15 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ ถ่ายทอดเพิ่มขึ้น 
50% 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ รับการ
สืบทอด 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

15 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยให้ 
ลูกหลาน/ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ลูกหลานอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ไทยให้สืบไป  

ชุมชนตำบล
โนนเมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ ถ่ายทอดเพิ่มขึ้น 
50% 

ลูกหลานรักษาภูมิปัญญาไทยให้ สบื
ทอดต่อไป/รู้จักประวัติศาสตร์ 
ท้องถิ่น(ชุมชน) 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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16 
อบรมการอนุรักษ์กลองยาว 
เยาชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ 
ศิลปหัตถกรรมในโรงเรียน 

เพื่อให้เยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุ 
ที่สนใจได้สืบทอดกลุ่มอนุรักษ์ 
กลองยาวต่อไป  

ชุมชนตำบล
โนนเมือง 
รร.บ้านโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ ถ่ายเพิ่มขึ้น 50% 

กลุ่มเป้าหมายสามารถตีกลองยาว 
ได้เพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

17 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และ คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค ์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ
โรงเรียน 2.เพื่อให้ครูและนักเรียน
เห็นความ สำคัญในเร่ืองคณุธรรม 
จริยธรรม 3.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม  

4 โรงเรียน
ใน ตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

1.นักเรียนทุกคนเป็นผู้ 
ประพฤติตนเป็นคนดีมี 
คุณธรรม จริยธรรม 2.
นักเรียนปฏิบัติตาม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่
ทางโรงเรียนจัดให้ 2.ครูและนักเรียน
เห็นความสำ คัญในเร่ืองคณุธรรม 
จริยธรรม 3.นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้
คู่ คุณธรรมสามารถนำมาปรับใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

18 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน วง
โปงลาง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี
นาฏศิลป์ ขนบประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  

นักเรียน
โรงเรียน 
บ้านโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
นักเรียนได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม วิถีชุมชน
ผ่านดนตรี-นาฏศิลป ์

นักเรียนมีความรู้ความภาคภูมใิจ 
อนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

19 จัดต้ังพิพิธภัณฑ์วิถีอีสาน 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
รุ่น หลังได้เรียนรู้วิถีคนอีสาน  

หมู่ที่ 12  100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
คนรุ่นหลังได้รับการ
สนับสนุน ได้เรียนรู้วิถีคน
อีสาน 

คนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจ จาก
การเรียนรู้วิถีอีสาน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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20 ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี
นาฏศิลป์ ขนบประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  

หมู่ที่ 4,12 30,000.00 30,000.00  50,000.00 50,000.00 
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ขนบ
ธรรม เนียมประเพณี
ดนตรีอีสาน 

คนรุ่นหลังมีความรู้ความภาคภูมิ ใจ
อนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒน ธรรม
ท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

21 
โครงการส่งเสริมลงแขก
เก่ียวข้าว 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
รุ่น หลังได้เรียนรู้วิถีคนอีสาน  

หมู่ที่ 5,13 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
คนรุ่นหลังได้รับการ
สนับสนุน ได้เรียนรู้วิถีคน
อีสาน 

คนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจ จาก
การเรียนรู้วิถีอีสาน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

22 

โครงการสืบสานประเพณี
บุญผะเหวดฟังเทศมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้ลูกหลานอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ไทยให้สืบไป  

หมู่บ้าน
ภายในตำบล
โนนเมือง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ ถ่ายทอดเพิ่มขึ้น 
50% 

ลูกหลานรักษาภูมิปัญญาไทยให้ สบื
ทอดต่อไป/รู้จักประวัติศาสตร์ 
ท้องถิ่น(ชุมชน) 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

23 
โครงการส่งเสริมกลุ่มกลอง
ยาว 

เพื่อให้เยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุ 
ที่สนใจได้สืบทอดกลุ่มอนุรักษ์ 
กลองยาวต่อไป  

หมู่ที่ 5,13 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การ ถ่ายเพิ่มขึ้น 50% 

กลุ่มเป้าหมายสามารถตีกลองยาว 
ได้เพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
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24 
โครงการส่งเสริมการรำ
ประยุกต์ 4 มิติ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  หมู่ที่ 5,13 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
คนรุ่นหลังได้รับการ
สนับสนุน 

คนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

25 
สนับสนุนโครงการปกป้อง 
สถาบัน 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน พระมหากษัตริย์  

อบต.โนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
มีการจัดกิจกรรมแสดง
ความ จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

26 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ร่วมงาน กาชาดประจำปี
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

เพื่อส่งเสริมงานกาชาดอำเภอ 
และกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  

อบต.โนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีการจัดกิจกรรมกาชาด
อำเภอ และกาชาดจังหวัด
ขึ้นทุกปี 

มีประชาชนต่างถิ่นมาร่วมชมงาน ทำ
ให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

27 ค่ารัฐพิธ ี

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระ 
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 
มหาราชและ 12 สงิหามหาราชนี
และวันสำคัญอ่ืนๆ  

ในเขตตำบล
โนนเมือง 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

ประชาชนได้รับการปูก
จิตสำนึก ในการแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

28 
โครงการจัดขบวนแห่ในงาน 
สักการะสมเด็จพระนเรศวร

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถา 
บันพระมหากษัตริย์  

อำเภอนา
กลาง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
มีการจัดกิจกรรมแสดง
ความ จงรักภักดีต่อ

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
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ฯ กาชาดหนองบัวลำภู สถาบัน การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

29 

โครงการขอรับการ
สนับสนุน โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระ ราชดำริ
ระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถา 
บันพระมหากษัตริย์  

อำเภอนา
กลาง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

30 
โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้
หลัก 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  หมู่ที่ 5,13  100,000.00    จำนวนประชาชนที่เข้ารับ
บริการ ไม่น้อยกว่า 50% 

แหล่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน 
ทั่วไป 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

31 
จัดต้ังกลุ่ม/อบรมสมุนไพร
ไทย เพื่อสุขภาพ 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
สมุน ไพรไทยและปราชญ์
ชาวบ้าน  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

50,000.00     ประชาชนตำบลโนนเมือง 
ได้เรียนรู้สมุนไพรไทย 

เป็นศูนย์เรียนรู้และแบบอย่าง ของ
ตำบลโนนเมืองและตำบล ใกล้เคียง 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

32 
โครงการทอดเทียนพรรษา
และ เข้าวัดปฏิบัติธรรม

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  
วัดภายใน
ตำบลโนน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ประชาชนตำบลโนนเมือง 
ได้สืบทอดประเพณีและ

ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณี
ของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
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เฉลิมพระเกียรติ เมือง วัฒนธรรมของท้องถิ่น การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ 
เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

ภายในตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50% 

ประชาชนเห็นความสำคัญของ 
ทรัพยากรป่าไม ้

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์พืช
หายากในท้องถิ่น  

เขตพื้นที่ ตำบล
โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
พันธุ์พืชในท้องถิ่นมีความ
หลากหลายมากขึ้น 

พันธุ์พืชในท้องถิ่นมีความ
หลากหลายมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และรักษาสมดุล
ระบบนิเวศ  

บริเวณสระ อ่าง
เก็บน้ำเขตพื้นที่ 
อบต.โนนเมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และเพิ่ม
จำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่ง
น้ำ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และเพิ่ม
จำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่ง
น้ำ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และยุวชนพิทักษ์ป่า 

เพื่อสร้างผู้นำในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนผู้นำในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า 70% 

มีอาสาสมัครในการดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
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1 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
ตำบลโนนเมือง 

เพื่อให้จัดเก็บขยะอย่างถูกวิธีสร้าง 
มูลค่าเพิ่มจากขยะ  

โรงเรียน,สถานที่ 
ราชการและชุมชน 
ภายในอตบ.โนนเมือง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ร้อยละของประชากรทุกครัว 
เรือนมีการจัดเก้บขยะอย่าง
ถูก วิธีไม่น้อยกว่า 70% 

ชุมชนมีความ
สะอาด ปลอด
ขยะ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน/องค์กร
อ่ืน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ 
จัดกิจกรรม/ส่งเสริมกิจกรรมอัน 
เป็นประโยชน์แก่ อปท.  

หมู่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกับ 
ส่วนรวมร้อยละ 90 

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกับ 
ส่วนร่วม 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 
หมู่ 1 - 15  

หมู่ 1-15 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ประชาชนในพื้นที่มีสุขอนามัย
ดีขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
มีสุขอนามัยดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดซื้อถังเก็บขยะเปียก,แห้ง 
เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอต่อ
การ เก็บขยะในชุมชน  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนครัวเรือนที่มีถัง
ขยะใช้ ไม่น้อยกว่า 90% 

ประชาชนจัดเก็บขยะที่
ถูก สุขลักษณะ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 
จัดหาที่ทิ้งขยะภายในตำบล โนน
เมือง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
ตำบลได้ มีสถานที่ทิ้งขยะมี
การจัดเก็บขยะ ที่ถูก
สุขลักษณะ  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
ร้อยละของครัวเรือนมี
สถานที่ ทิ้งขยะไม่น้อย
กว่าละ 70% 

ประชาชนมีสถานที่ทิ้ง
ขยะ ทำให้ ไม่เกิด
มลพิษในหมู่บ้าน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 
ระบบประปาหมู่บ้านโซล่า เซลล์ 
จำนวน 3 บ่อ 1.ศาลาประชาคา 
2.บ้านนายชาติชาย จิว 3.ลาน

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ระบบประปา
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00   บริโภคน้ำที่เพียงพอไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ต่อความต้องการ 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
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เอนกประสงค์ สำนักการช่าง 

4 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เร่ือง
การนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให
เกิดประโยชน์ 

หมู่ที่ 1-15   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา ในด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้
จากการดำเนินกิจกรรม
โครงการ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
โครงการขุดลอกลำห้วยมอนา
อ่างทอง-ภูพระ นานางสร้อย พุท
ไทสงฆ์,นานางแวง สามิตร ม.8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 

หมู่ที่ 8   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
เกษตรกรจำนวน ร้อยละ
90 มีแหล่งน้ำใช้อย่าง
พอเพียง 

การทำเกษตรของ
ประชาชนสามารถทำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

6 
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
เพื่อทำเป็นถนนเชื่อมรอบบริเวณ
อ่างเก็บน้ำลำห้วยมอ 

เพื่อให้การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 

อ่างเก็นน้ำ
ลำน้ำมอ 

  500,000.00   ประชาชนที่ใช้ถนนร้อย
ละ 80 พึงพอใจ 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลัง งานทดแทน/
การประหยัด
พลังงาน  

-เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
ท้องถิ่น -เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน -เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างอาชีพ ในชุมชน  

ชุมชน
ภายใน
ตำบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ร้อยละของประชาชนในตำบล มี
การใช้พลังงานทดแทนและ 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัว 
เรือนไม่น้อยกว่า 70 % 

ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ข้อดี 
ข้อเสียและสามารถเลือกใช้เทคโน 
โลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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2561 2562 2563 2564 2565 

1 
ก่อสร้างฝายเก็บน้ำและปรับ 
ปรุง บำรุง รักษาฝายกักเก็บ 
น้ำและฝายแม้ว 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำไวใ้ช้
เพื่อ การเกษตร  

ในเขตตำบล
โนนเมือง 

300,000.00     
มีกิจกรรมการพัฒนา
แหล่งน้ำ ไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ 
ประชาชนใช้เป็นแหลง่น้ำ ใน
ระยะยาว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

2 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตรจำนวน 230 บ่อ 

เพิ่มแหล่งน้ำให้เกษตรกร
ไว้ใช้ ในการเกษตรและ
เพื่ออุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ 2 500,000.00 500,000.00    มีการพัฒนาแหล่งน้ำใน
พื้นที่ การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำ
การ เกษตรและอุปโภคบริโภค
พอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

3 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตรจำนวน 30 บ่อ 

เพิ่มแหล่งน้ำให้เกษตรกร
ไว้ใช้ ในการเกษตรและ
เพื่ออุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ 10 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีการพัฒนาแหล่งน้ำใน
พื้นที่ การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำ
การ เกษตรและอุปโภคบริโภค
พอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

4 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขุด 
เจาะบ่อบาลดาลและ
โครงการ อื่นอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่ง
น้ำไว ้ใช้เพื่อการเกษตร
และประโยชน์ แก่ อปท.  

ในเขตตำบล
โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
มีกิจกรรมการพัฒนา
แหล่งน้ำ ในพื้นที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพื่อ 
การเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

5 น้ำประปาเพื่อการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการ เกษตรอย่าง
เพียงพอ  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

6 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงประตู 
ระบายน้ำตามห้วยหนอง 
คลองบึงภายในตำบล 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

7 
ก่อสร้างฝายเก็บน้ำและ
ปรับปรุง บำรุงฝายน้ำประมง

เพือ่เก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ

หมู่ที่ 2  100,000.00    เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
การช่วย เหลือไม่น้อย

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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หมู่บ้าน  ที่เหมาะสม  กว่า 100 ครัวเรือน สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

8 
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ห้วย
ทับ ซี นานางปราณี รมพันธ์ 
(มาตรฐาน) 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 2 100,000.00     
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

9 
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วย
แคน นานายสุวรรณ มาลี 
(มาตรฐาน) 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 2 100,000.00     
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

10 
ทำฝายน้ำล้นลำห้วยมอ 2 จุด 
1.นานายบุญมี ศรีบุญเรือง 2.
นานางทองหนัก แสงค้อม 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 3 100,000.00 100,000.00 100,000.00   
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
การช่วย เหลือไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

11 
ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก 
ในลำห้วยมอ จุดฝายวงัหิน
โง่น นานางสังวาลย ์

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 3 300,000.00   300,000.00 300,000.00 
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
การช่วย เหลือไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

12 
ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย
มอ ตรงจุดฝายกกเด่ือ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการขนย้าน
สินค้าเกษตร  

หมู่ที่ 3 100,000.00     
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฏรได้ไช้สะพานในการ
สัญจร ไปมา และสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

13 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยมอ 
จุดนานางไพรวัลย์ สมเพชร 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 6    200,000.00 200,000.00 
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

14 ผนังกั้นน้ำลำห้วยมอ นานาย เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา หมู่ที่6 200,000.00     จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค ส่วนโยธา, กองโยธา, 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 196 
 

ฤทธิเดช สมเพ็ช ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

บริโภคและเพื่อการเกษตร กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

15 
ติดต้ังท่อเหลี่ยม คสล.โนน
เปรม ชัย-บ้านโนนงาม 1 จุด 
นาพ่อขุน สีหาทับ 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 10 200,000.00     
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่
ได้รับ ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

16 
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จุด
นานางใส บุญกว้าง 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา
ปริมาณ น้ำไว้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 13 100,000.00     
ร้อยละของเกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้ ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น 50% 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

17 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
นานางพันธุ์ บุญเลิศ 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
เพื่อการเกษตร  

หมู่ที่ 8  100,000.00    มีการพัฒนาแหล่งน้ำใน
พื้น ที่การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการ ทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

18 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ฝาย
หมู่บ้าน/ สระหมู่บ้าน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
พื้นที่ในตำบลได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจและออก
กำลังกาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

19 ปรับภูมิทัศน์ศาลาร่มเย็น 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14 200,000.00     
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

20 ปรับภูมิทัศน์ศาลา SML 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14 200,000.00     
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 
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21 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ศาลา
ประชาคม 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14   50,000.00   
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

22 
เท คสล.รอบลานกีฬาพร้อมปู 
กระเบื้อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง กาย
และใช้ประโยชน์จาก
ลานกีฬา  

หมู่ที่ 6  100,000.00    
จำนวนประชากรที่ได้
ออกกำ ลังกายมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง ฝุ่นลดลง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

23 
ทำสนามกีฬาต่อต้าน ยาเสพ
ติดของหมู่บ้าน 

เพื่อให้เยาวชนได้มีสนาม 
กีฬาต่อต้านยาเสพติด  

หมู่ที่ 9 200,000.00     
เยาวชนและประชาชนที่
ได้ออก กำลังกายมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

เยาวชนและประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

24 
โครงการก่อสร้างลานเอนก 
ประสงค ์

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 9   200,000.00   
ชุมชนมีลาน
เอนกประสงค์ไว้ใช้ 
ประโยชน์ 

มีลานเอนกประสงค์ใช้ในการ
จัด กิจกรรมต่างๆของชุมชน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

25 
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 
ภายใน อบต. 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อน ใจภายใน 
อบต.  

ที่ทำการ อบต. 200,000.00     มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจใน อบต. 

มีสถานพักผ่อนหย่อนใจภายใน 
อบต. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

26 
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ อ่าง
เก็บน้ำลำห้วยมอ 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม - เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน  

บริเวณพื้นที่
สาธารณะ ใน
เขตตำบลโนน
เมือง 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
ตำบลมี่ภูมิทัศน์ที่
สวยงามใช้เป็น สถานที่
พักผ่อนในตำบล 

- ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน 
หย่อนใจและออกกำลังกาย - มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความ 
สวยงามตามธรรมชาติ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

27 
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหน้า 
อบต.โนนเมือง 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและออก

หน้าที่ทำการ 
อบต. 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจใน ตำบลโนนเมือง 

ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว/ออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
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กำลังกาย  สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

28 
ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสระ
ประ มงแม่บ้าน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม - เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน  

หมู่ที่ 2   500,000.00 500,000.00 500,000.00 
พื้นที่ในตำบลมี
ทัศนียภาพที่ สวยงามใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อน ใจ 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจและออก
กำลังกาย รวมถึงการสร้าง
รายได้เสริมภาย ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

29 
ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสระน้ำ 
ในหมู่บ้านและอ่างเก็บน้ำลำ
ห้วย มอ 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม - เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน  

หมู่ที่ 6   200,000.00   
พื้นที่ในตำบลมี
ทัศนียภาพที่ สวยงามใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อน ใจ 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจและออก
กำลังกาย รวมถึงการสร้าง
รายได้เสริมภาย ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

30 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ฝาย
หมู่บ้าน/ สระหมู่บ้าน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
พื้นที่ในตำบลได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจและออก
กำลังกาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

31 ปรับภูมิทัศน์ศาลาร่มเย็น 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14 200,000.00     
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

32 ปรับภูมิทัศน์ศาลา SML 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14 200,000.00     
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

33 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ศาลา
ประชาคม 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 14   50,000.00   
พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง
กาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

34 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้

หมู่ที่ 5,13   50,000.00   พื้นที่ในชุมชนได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงให้

ทำใหภู้มิทัศน์และ ทัศนียภาพ
ให้สวยงาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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สวยงาม  สวยงาม สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

35 
โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงเกษตร 

เพื่อใช้สถานที่การเกษตร
ให้เป็น แหล่งท่องเทีย่ว  

หมู่ที่ 5,13 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
มีสถานที่ท่องเที่ยวเชงิ
เกษตร ภายในตำบล 

มีสถานที่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
ภายในตำบล 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

36 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
สระน้ำ 2แห่ง(สระ รพช.
ประจำหมู่บ้าน) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 10 500,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
พื้นที่ในตำบลได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงให้
สวยงาม 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจและออก
กำลังกาย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

37 
ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบบึง บงึ
พลาญชัย/จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 
ดูแลรักษา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และ ทัศนียภาพให้
สวยงาม  

หมู่ที่ 11 200,000.00     พื้นที่ในตำบลมีทัศนนีย
ภาพ ที่สวยงาม 

บึงพลาญชยัมีความสวยงาม 
และเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

38 
ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่อง 
เที่ยว (ที่สาธารณะ) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
และทัศนียภาพ ให้
สวยงาม  

ภายในตำบล
โนนเมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
พื้นที่ในตำบลมีภูมิทศัน์
ที่สวย งาม 

ตำบลโนนเมืองมีทัศนียภาพที่ 
สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

39 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากนาพ่อ
ประมวล-ถนนเริงกรุง จาก
ถนนเริงกรุง-นานายต้น 
ระยะทาง 1.5 กม. 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-
มา ได้รับ ความสะดวก
ในการสัญจร  

หมู่ที่ 14 300,000.00     มีการปรับปรุงถนนเพื่อ
การ เกษตร  

ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาได้รับความ 
ความสะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

40 
โครงการขุดลอกปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ำลำห้วยมอ 

เพื่อให้มีทัศนียภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

อ่างเก็นน้ำลำ
น้ำมอ 

  500,000.00   ประชาชนร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

อ่างเก็บน้ำลำน้ำมอมี
ทัศนียภาพภูมิทศัน์ที่สวยงาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 
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     แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์พืชหายากใน
ท้องถิ่น  

เขตพื้นที่ 
ตำบลโนน
เมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
พันธุ์พืชในท้องถิ่นมี
ความหลากหลาย
มากขึ้น 

พันธุ์พืชในท้องถิ่นมีความ
หลากหลายมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 
โครงการป้องกันการเผา
ตอซัง ข้าวและการเผาไร่
อ้อย 

เพื่อลดการเกิดมลพิษในพื้นที่ 
อปท.  

พื้นที่ในเขต 
ตำบลโนน
เมือง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

ร้อยละของการเกิด
มลพิษใน พื้นที่
ลดลง ไม้น้อยกว่า 
50% 

ประชาชนในพื้นที่ลดความเสี่ยง จาก
มลพิษทางอากาศ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการ 
เกษตร 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำให้กับ เกษตรกร
ในพื้นที่การเกษตร  

ในเขตตำบล
โนนเมือง 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้นที่ 
การเกษตร 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพื่อ 
การเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

4 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

เพิ่มแหล่งน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ ใน
การเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้นที่ 
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำการ 
เกษตรและอุปโภคบริโภคพอเพยีง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

5 
ขุดลอกลำห้วยมอตลอด
สาย 

เพื่อให้มีน้ำมีปริมาณเพียงพอ ต่อ
การอุปโภคบริโภค  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

ร้อยละประชากรที่
ได้รับน้ำใน การ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 90% 

ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และ
ใช้ในการเกษตรกรรม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
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สำนักการช่าง 

6 
ขุดลอกห้วยแคนตลอด
สาย ระยะทาง 2 ก.ม. 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ 
น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 
2,8,15 

400,000.00 400,000.00    

เกษตรกรในพื้นที่
ได้รับการช่วย 
เหลือไม่น้อยกว่า 
100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

7 
ขุดลอกห้วยทับซีตอนล่าง 
ระยะทาง 2 ก.ม. 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ 
น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 2 200,000.00 200,000.00    

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

8 
ขุดลอกลำห้วยมอ
ตอนบน-บ้าน มอเลี้ยว 

เพื่อขยายแหล่งน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 8,15 100,000.00     

ร้อยละของ
เกษตรกรมีน้ำที่
เพียง พอเพิ่มขึ้น 
50% 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตรพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

9 
ขุดลอกลำห้วยมอ
ตอนล่าง-บ้าน ภูพระ 

เพื่อขยายแหล่งน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 8,15  100,000.00    

ร้อยละของ
เกษตรกรมีน้ำที่
เพียง พอเพิ่มขึ้น 
50% 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตรพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

10 
ขุดลอกห้วยย่างซี้น-ลำ
ห้วยมอ- ลำห้วยไร่ 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ 
น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 3 100,000.00 100,000.00 100,000.00   

เกษตรกรในพื้นที่
ได้รับการช่วย 
เหลือไม่น้อยกว่า 
100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

11 ขุดลอกลำห้วยมอจากนา เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ หมู่ที่6 200,000.00     จำนวนเกษตรกรใน ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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นาย สุพัฒน์ จินารักษ์-
นางบำเพ็ญ สีดาเคน 

น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

และเพื่อการเกษตร กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

12 
ขุดลอกฝายบ้านตอนบน 
เน้ือที่ 10 ไร่ 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ 
น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 8 300,000.00     

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อย
กว่า 100 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

13 ขยายสระหนองตาไก้ 
เพื่อขยายแหล่งน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  

หมู่ที่ 7   100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ร้อยละของ
เกษตรกรมีน้ำที่
เพียง พอเพิ่มขึ้น 
50% 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตรพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

14 
อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 
ลำห้วยมอตอนบน 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษาปริมาณ 
น้ำไว้ในปริมาณที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 9  200,000.00    

จำนวนเกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับ ความ
ช่วยเหลือไม่น้อย
กว่า 50 ครัวเรือน 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

15 

ขุดลอกลำห้วยมอ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
จากนาพ่อสังวาลย์ - นา
พ่อคะนอง พันธุ์เดช 

เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง 
เพียงพอ  

หมู่ที่ 9  200,000.00    

ร้อยละของเกาตร
กรมีน้ำไว้ใช้ ใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
50% 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรที่ 
เพียงพอต่อความต้องการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

16 ขุดลอกลำห้วยโจด 
เพื่อช่วยให้มแีหลง่น้ำเพื่อ 
การเกษตร  

หมู่ที่ 6 100,000.00 100,000.00    
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอใน การทำ
การเกษตร 

ประชาชนจะได้ใช้น้ำเพื่อการ เกษตร
ได้เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
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ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

17 ขุดลอกคลองลำห้วยมอ 
เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา ปริมาณ
น้ำไว้ในปริมาณ ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 3,6 200,000.00     

ร้อยละประชากรที่
ได้รับน้ำ ในการ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 90% 

ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการ เกษตรกรรม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

18 
ขุดลอกลำห้วยไร่ตอนบน 
ระยะ ทาง 1 กม. 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้เพื่อการ เกษตร  

หมู่ที่ 4 500,000.00     
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการ ทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

19 
ขุดลอกลำห้วยไร่
ตอนกลาง ระยะทาง 1 
กม. 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้เพื่อการ เกษตร  

หมู่ที่ 4  500,000.00    
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการ ทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

20 
ขุดลอกลำห้วยไร่ตอนล่าง 
ระยะทาง 1.5 กม. 

ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้เพื่อการ เกษตร  

หมู่ที่ 4    800,000.00 800,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการ ทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

21 ขุดลอกสระมิยาซาวา เพื่อให้มีสระเก็บน้ำไว้ใช้ต่อไป  หมู่ที่ 6 100,000.00 100,000.00    
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอใน การทำ
การเกษตร 

ประชาชนจะได้ใช้น้ำเพื่อการ เกษตร
ได้เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 
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22 
ขุดลอกลำห้วยมอจาก 
โนนผักหวาน-มอเลี้ยว 
2,000 เมตร 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา ปริมาณ
น้ำไว้ในปริมาณ ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 8 200,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ร้อยละประชากรที่
ได้รับน้ำ ในการ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 90% 

ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการ เกษตรกรรม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

23 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อเก็บกักน้ำและรักษา ปริมาณ
น้ำไว้ในปริมาณ ที่เหมาะสม  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ร้อยละประชากรที่
ได้รับน้ำ ในการ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 90% 

ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการ เกษตรกรรม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

24 
ปรับปรุงฝายชลอน้ำ เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำใน หน้าแล้ง  หมู่ที่ 9   200,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

25 
ขุดลอกคลองด้านทาง ทิศ
เหนือ-ทิศใต้ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตร  หมู่ที่ 9   200,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

26 ขุดลอกห้วยนมสาว เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตร  หมู่ที่ 12   500,000.00 200,000.00 200,000.00 
มีการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้น ที่
การเกษตร 

เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

27 
ขุดลอกพร้อมขยายห้วย
ทับซี 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ ใน
การเกษตรอย่าง เพียงพอ  

หมู่ที่ 10 100,000.00 100,000.00    จำนวนประชากรมี
น้ำใช้ ในการเกษตร

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่
เพียงพอทำให้มีผลผลิต เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
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ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

28 

โครงการลอกคล้องห้วย
ย่างซี้น จากนาพ่อเรือง 
ศรีกุลวงค์-นานาย หวงั 
มุกอาษา ระยะทาง 2 กม. 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ ใน
การเกษตรอย่าง เพียงพอ  

หมู่ที่ 14  200,000.00    

จำนวนประชากรมี
น้ำใช้ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่
เพียงพอทำให้มีผลผลิต เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

29 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
สาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ ใน
การเกษตรอย่าง เพียงพอ  

หมู่ที่ 5,13 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

จำนวนประชากรมี
น้ำใช้ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่
เพียงพอทำให้มีผลผลิต เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

30 
โครงการบริหารจัดการน้ำ
มอ 

เพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขต 
พื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา 
ภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม - เพื่อ
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

แหล่งน้ำใน
พื้นที่ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

จำนวนประชากรมี
น้ำใช้ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่
เพียงพอทำให้มีผลผลิต เพิ่มขึ้น 
รวมถึงการสร้างรายได้เสริมภาย ใน
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

31 
จัดทำแนวก้ันไฟป่าชุมชน 
และกิจกรรมควบคุมไฟป่า 

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าไหม้ลุกลาม 
ในเขตป่า และในเขตชุมชน  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนไฟป่าที่
ลดลงไม่น้อย กว่า
ร้อยละ 50% 

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าได้ รับ
การดูแลรักษามากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

32 
จักทำแนวก้ันไฟรอบป่า 
สาธารณะ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าไหม้ลุกลาม 
ในเขตป่า และในเขตชุมชน  

หมู่ที่ 3 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนไฟป่าที่
ลดลงไม่น้อย กว่า
ร้อยละ 50% 

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าได้ รับ
การดูแลรักษามากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

33 
ก่อสร้างที่ทำการศูนย์
เรียนรู้ ป่าบะโมก 

เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

หมู่ที่ 8 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลโนนเมือง มี
จิตสำนึกรัก

- ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
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ทรัพยากรธรรมก
ชาต 

34 ส่งเสริมให้ใช้ปุย๋อินทรีย์ 
ลดการใช้สารเคมีและ ลดสารพิษ
ฟื้นฟูดิน  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ได้ผลผลิตที่ปลอด
สารพิษ 

ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

35 
โครงการยาฆ่าหญ้า
ชีวภาพ 

ลดการใช้สารเคมีและ ลดสารพิษ
ฟื้นฟูดิน  

หมู่ที่ 12 20,000.00 20,000.00    ได้ผลผลิตที่ปลอด
สารพิษ 

ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

36 
จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มี
คุณภาพ 

ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ  หมู่ที่ 1-15 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพ 

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี 
ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

37 
ส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร ใน
การกำจัดศัตรูพืช 

ลดการใช้สารเคมีและลด สารพิษ 
ใช้วัสดุธรรมชาติ  

หมู่ที่ 1-15 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ไม่เป็นอันตรายต่อ
ประชาชน 

ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

38 
โครงการเกษตรกรใส่ใจ
ปลอด ภัยจากสารเคม ี

เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงอัน 
ตรายจากการใช้สารเคมีใน
การเกษตร  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนประชากร
ลดใช้สารเคมี 
ลดลงร้อยละ 50% 

ประชาชนสุขภาพดี ปลอดภัย จาก
สารเคมีจากการเกษตร 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

39 
ส่งเสริมการนำขยะมาทำ 
ปุ๋ยหมัก 

เพื่อไม่ให้ขยะมีมากเกินไป  หมู่ที่ 6 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
ไม่เผาขยะให้เกิด
มลพิษทาง อากาศ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้ปุ๋ยใช้ ช่วยประหยัด
รายจ่ายได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40 
โครงการขับเคลื่อนระบบ
เกษตร อินทรีย์ 

ฟื้นฟูระบบนิเวศให้ยัง่ยืนและ
ผู้ผลิต ผู้บริโภคมีสุขภาพอนามัยที่
ดี  

ภายใน
ตำบลโนน
เมือง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ประชาชนในตำบล
หันมาทำการ 
เกษตรแบบอินทรี
เพิ่มขึ้น 40% 

-เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์สู่ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ได้อย่าง ถูกต้องและ
เกิดความยั่งยืนใน อาชีพเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

41 โครงการกำจัดวัชพืชลำน้ำ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดและ ลำน้ำมอ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ที่ใช้ประโยชน์มี ที่ใช้ประโยชน์มีความปลอดภัยใน ส่วนโยธา, กองโยธา, 
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มอ สวยงาม  ความปลอดภัยใน
การใช้สถานที ่

การใช้สถานที ่ กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-             
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แจ้งตามกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ได้แจ้ง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  

1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม

แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง 5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับ

ท่ี 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ ได้รับ 5 คะแนน  

(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อย

ละ 80 (80 คะแนน)  
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบกับข้อ 29 (3) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  

๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี 

มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559) 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/
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โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต.โนนเมือง 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำ

ไม่ได้ 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น 

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 


