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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
-------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 

เท ศ บ าล ต ำบ ล โน น ส ะอ าด  มี พ้ื น ที่  4.70 ต าร างกิ โล เม ต ร   ตั้ งอ ยู่ ใน เข ต อ ำ เภ อ 
โนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบผสมกับลูกคลื่นลาดชันเล็กน้อย ตอนกลางมีความสูง
จากระดับน้ำทะเล ประมาณ 200– 300 เมตร ในเขตพ้ืนที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยซึ่งมีสภาพ
ตื้นเขินไมส่ามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล เป็น

แหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ตลอดปี ทั้งการใช้น้ำเพ่ือทำการเกษตร 
การทำน้ำประปา โดยอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังสามารถกักเก็บน้ำได้ 590 ,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือทำประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ  ทำนา  ปลูกอ้อย   

 ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุมภวาปีและอำเภอหนองแสง 
 ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอศรีธาตุ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอหนองแสง 
 ทิศใต้  ติดกับ อำเภอเขาสวนกวาง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงมีลักษณะภูมิอากาศ

แบบเมืองร้อน  ซึ่งสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้ 
 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
 2) ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
 3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำไม่อุ้มน้ำ   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลโนนสะอาดตั้งอยู่ในพื้นท่ีตำบลโนนสะอาด โดยมีพ้ืนที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุม  5  หมู่บ้าน  ซึ่งแยกเป็นชุมชนทั้งสิ้น  8  ชุมชน 
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ตารางแสดงชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ลำดับที ่ ชุมชน หมูท่ี่ ตำบล 
1 โนนพฒันา 1 โนนสะอาด 
2 มิตรสัมพันธ ์ 1 โนนสะอาด 
3 ศิริชล 1 โนนสะอาด 
4 อนามัยเก่า 2 โนนสะอาด 
5 รุ่งอรุณ 2 โนนสะอาด 
6 หนองจาน 5 โนนสะอาด 
7 โสกรัง 6 โนนสะอาด 
8 โนนสว่าง 7 โนนสะอาด 

  
2.2 การเลือกตั้ง 

   คณะผู้บริหาร 

   1. นางวิชญ์สุภา  ภูมิภักดิ ์  นายกเทศมนตรี 
   2. นางศกุนตลา  โคตรบรรเทา  รองนายกเทศมนตรี 
   3. นายสถาพร  งามศิริสมสกุล  รองนายกเทศมนตรี 
   4. นายสัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   5. นางภัทราภรณ์  เก่าพิลาด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

   สภาเทศบาล 

   1. นางมยุรภรณ์  อนุรักษ์   ประธานสภาเทศบาล 
   2. นายธงชัย  วิชัยวงษ์   รองประธานสภาเทศบาล 
    

   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ประกอบด้วย   
   1. นายสุภาพ        บุษราคัม    
   2. นายทอง        จันทรสอน    
   3. นายชาตร ี งามศิริสมกุล 
   4. นายอำนาจ วงค์ภูดร 
   5. นายสุทัศน์ ลิ้มภูมิณรงค์ 
   6. นายธงชัย  วิชัยวงษ์   
 

   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ประกอบด้วย   
   1. นางมยุรภรณ์     อนุรักษ์    
   2. นายสมจิตร       วัดเวียงคำ 
   3. นายมนัส  สุวรรณวงศ ์
   4. นางสีใคร  ดวงจันคำ 
   5. นางพรรณษิณา โคตรบรรเทา 
   6. นางจรัญญา  เสนไสย์ 
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3. ประชาการ 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีประชากรจำนวน 4,564 คน แยกเป็นชาย 2,274 คน หญิง 2,290 
คน  มีครัวเรือนจำนวน 1,670 หลังคาเรือน 

ตารางแสดงจำนวนประชากร  และจำนวนครัวเรือน  แยกตามชุมชน 
(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563) 

ที่ ชุมชน ครัวเรือน ประชากร 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 โนนพฒันา 254 343 342 
2 มิตรสัมพันธ ์ 280 345 347 
3 ศิริชล 165 317 310 
4 อนามัยเก่า 215 157 165 
5 รุ่งอรุณ 324 328 354 
6 หนองจาน 169 295 312 
7 โสกรัง 198 363 332 
8 โนนสว่าง 65 126 128 
 รวม 1,670 2,274 2,290 

 
3.2 ชว่งอายุและจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563) 

 

แรกเกิด-20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี 61-80 ปี 81-100 ปี

1,056      1,303    1,438    683      84        

จ ำนวนประชำกร (แบ่งตำมช่วงอำยุ)

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีนักเรียนอายุ 3-4 ปี อยู่ในการ

ควบคุมดูแล จำนวน 50 คน โดยมีครูอันดับ  ค.ศ.2 จำนวน 1 คน คศ.1  จำนวน  6 คน  และผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 
5 คน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา (ในปี
การศึกษา 2564 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีนักเรียนจำนวน 543 คน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรสถานศึกษา นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมี
สถานศึกษาในสังกัดอ่ืน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จำแนกได้  ดังนี้   

 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน    1 แห่ง 
 (2) โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน    3 แห่ง 
 (3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย  จำนวน     1 แห่ง 
 (4) ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)  จำนวน     1 แห่ง 
 (5) ห้องสมุดประชาชน    จำนวน     1 แห่ง 
 (6) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ   จำนวน     1 แห่ง 
 (7) ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   จำนวน     5 แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสถานบริการสาธารณสุข การให้บริการของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  เป็นไปในลักษณะการให้ความรู้ และการรณรงค์ป้องกันโรค  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนเจ็บป่วย  
ก็สามารถเข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคได้ทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐ  สถานบริการพยาบาลเอกชน  หรือซื้อยาจาก
ร้านขายยาแผนปัจจุบันได้  ดังนี้ 

 (1) โรงพยาบาลโนนสะอาด  ขนาด 30 เตียง  จำนวน       1 แห่ง 
 (2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด  จำนวน       1 แห่ง 
 (3) สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)   จำนวน       4 แห่ง 
 (4) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จำนวน       3 แห่ง 

นอกจากนี้เทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. จำนวน  98  คน  
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อาสาสมัครเข้ามาทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด ทั้งด้านการรณรงค์ป้องกันโรค การ
ควบคุมการระบาดของโรค  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  และข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่
ประชาชนทั้ง 8 ชุมชนอย่างทั่วถึง 

4.3 อาชญากรรม (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
ไม่มีการก่ออาญากรรมในคดีใหญ่ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่วๆไป 

4.4 ยาเสพติด 
การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาทางด้านสังคม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถ
บูรณาการแก้ไขปัญหาระหว่างงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วก็จะเป้นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน แนวโน้มที่พเมขึ้นของปัญหายาเสพติดมีส่วนโดย
ตรงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนก็จะมีมากข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารจะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพยาเสพ
ติด ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มากข้ึน อันเป็นให้เกิดการขยายตัวของปัญหายาเสพติด
อย่างสลับซับซ้อนมากกว่าปัจจุบัน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1 โนนพัฒนา 110 27 -
2 มิตรสัมพันธ์ 121 22 1
3 ศิริชล 81 13 5
4 อนามัยเก่า 39 5 -
5 รุ่งอรุณ 139 19 -
6 หนองจาน 89 19 2
7 โสกรัง 117 33 2
8 โนนสว่าง 41 13 -

737 151 10

ท่ี ชุมชน
จ านวนผู้รับการสงเคราะห์

รวม  
 
 



๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

 5. ระบบการบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไม่มีสถานีขนส่งรถยนต์โดยสาร แต่มีบริการรถยนต์โดยสารประจำทาง
แล่นผ่านอยู่เป็นประจำ สามารถให้บริการด้านการขนส่งโดยสารเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ 1 แห่ง สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีถนนสายหลัก  2  สาย  ที่สำคัญ  คือ 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพ  (สายอุดรธานี-ขอนแก่น) 
 - ทางหลวงชนบท  สายอำเภอโนนสะอาด-ศรีธาตุ 

5.2 การไฟฟ้า 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ไม่มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่  มีเพียงหน่วยบริการไฟฟ้า

ย่อยอำเภอโนนสะอาด  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง  ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน 

5.3 การประปา 
กิจการประปา ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคส่วนแยกอำเภอ

โนนสะอาดดำเนินการอยู่ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและได้จำหน่ายน้ำประปาไปยังครัวเรือนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด  โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองโสกรัง  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีความ
ต้องการอุปโภคบริโภคน้ำมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนมากขึ้นและปริมาณ
น้ำฝนมีไม่เพียงพอในการกักเก็บเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูกาล จึงได้ดำเนินการขุดลอกขยายพ้ืนที่กักเก็บ
น้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  เพ่ือที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ  
โดยครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไม่มีสำนักงานของหน่วยงานให้บริการด้านโทรศัพท์ตั้งอยู่ แต่

ประชาชนก็สามารถไปใช้บริการด้านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนั้น  ก็ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงจากบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงานให้บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง (คือ 
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด) โดยหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด คือ  0 -4239-
2688 , 0-4239-2696 , 0-4239-2361  โทรสาร  0-4239-2700 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไม่มีสำนักงานของหน่วยงานให้บริการด้านการสื่อสารและ

โทรคมนาคมตั้งอยู่ แต่ประชาชนก็สามารถไปใช้บริการด้านไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และ
มีการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์เอกชนบริการได้อย่างสะดวกสบาย 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ส่วนใหญ่เป็นการ

ทำนา ปลูกพืชไร่  สวนผลไม้และปลูกพืชผัก  ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าว  
ถั่วลิสง  แตงร้าน  ผักต่าง ๆ ฯลฯ 

6.2 การประมง 
การประมงน้ำจืด การจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อการบริโภค 
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6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด 

สุกร โค วัว เป็นต้น 
6.4 การบริการ 

สภาพการพาณิชยกรรมจะหนาแน่นอยู่เฉพาะบริเวณตลาดสดเทศบาล และถนนสายหลักเท่านั้น  
การประกอบธุรกิจในด้านการค้าและการบริการในเขตชุมชนของเทศบาล จะเป็นร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องอุปโภค
บริโภค  สินค้าที่จำเป็นทางด้านการเกษตร  รวมถึงการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ส่วนการประกอบธุรกิจด้าน
การบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหารขนาดใหญ่นั้นถือว่ายังมีน้อย   แต่จากสภาพทางสังคม  วิถีการดำเนินชีวิต  และ
จำนวนประชากรในชุมชน  ก็ถือว่ามีสถานบริการเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ 

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของตนเอง แต่ในเขตพ้ืนที่

ใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ได้แก่ วัดถ้ำอินทร์แปลง น้ำตกนางริน ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านป่าไม้ ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากเทศบาลตำบลโนน
สะอาดเป็นระยะทางประมาณ 30-35 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับอำเภอโนนสะอาด ห่างจากอำเภอโนนสะอาดไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพ 
(อุดรธานี–ขอนแก่น) ระยะทาง 13 กิโลเมตร  ประชาชนและผู้สนใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวก
เช่นเดียวกัน 

6.6 อุตสาหกรรม 
ลักษณะของการประกอบอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็น

ระบบครอบครัวและจ้างแรงงานเพียงไม่กี่คน  ต่อเนื่องจากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  เช่น  โรงสีข้าว โรงเลื่อย การ
ทำอิฐบล็อก หล่อเสาปูนซีเมนต์   เป็นต้น 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
สภาพการพาณิชยกรรมจะหนาแน่นอยู่เฉพาะบริเวณตลาดสดเทศบาล และถนนสายหลักเท่านั้น  

การประกอบธุรกิจในด้านการค้าและการบริการในเขตชุมชนของเทศบาล จะเป็นร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องอุปโภค
บริโภค  สินค้าที่จำเป็นทางด้านการเกษตร  รวมถึงการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ส่วนการประกอบธุรกิจด้าน
การบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหารขนาดใหญ่นั้นถือว่ายังมีน้อย   แต่จากสภาพทางสังคม  วิถีการดำเนินชีวิต  และ
จำนวนประชากรในชุมชน  ก็ถือว่ามีสถานบริการเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ 

ทิศทางการค้า/การลงทุน เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด  การค้าขายส่วนใหญ่ยังเป็นการค้าขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี  การค้าขายเป็นไปอย่างคล่องตัว และจากความได้เปรียบในด้าน การ
คมนาคมซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งทางรถยนต์  รถไฟ การที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะลงทุนทำธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่แปลกแตกต่างจากที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่  ก็นับว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่จะสามารถเติบโตและทำกำไรได้เป็น
อย่างดี 

6.8 แรงงาน 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไม่มีแรงงานต่างด้าว เป็นเพียงแรงงานที่อยู่อาศัยในพื้นท่ี 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดใน
พระพุทธศาสนา  จำนวน  4  แห่ง คือ วัดศิรินทราวาส วัดเทพมงคล  วัดชัยมงคล  วัดศิริมงคล  

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดทั้ง 8 ชุมชนได้

พร้อมใจกันจัดงานประเพณีที่สำคัญๆ เป็นประจำทุกปี  ได้แก่  
-  ประเพณีสงกรานต์ 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
-  ประเพณีงานวันดอกอ้อยบาน 
-  ประเพณีลอยกระทง 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้แก่เครื่องจักสานทำด้วยไม้ไผ่

สำหรับใช้ในครัวเรือน และใช้จับปลาตามธรรมชาติ 
7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

- เครื่องจักสาน เช่นสุ่มไก่ 
- ผลิตภัณฑ์สมันไพรแปรรูป 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยซึ่งก็อยู่ในสภาพตื้นเขิน  
อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีอ่างเก็บน้ำหนองโสกรัง  ซึ่งได้ทำการขุดลอกเพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ำ
ได้ในปริมาณมาก  เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ตลอดทั้งปี 

8.2 ป่าไม้ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่ง

ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือทำประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  ทำนา  ปลูกอ้อย   
8.3 ภูเขา 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบผสมกับลูกคลื่นลาดชันเล็กน้อย 
ตอนกลางมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 200– 300 เมตร ไม่มีเขตพ้ืนที่ภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสยัทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 



๙ 
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ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
ที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
พลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน 
เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว



๑๐ 
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กระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า
และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้ มที่จะมี
ความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอืน่ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจ
นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
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โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้
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เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยนื 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕ ) ความหลากหลายทางชี วภาพ  คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  และความยั่ งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างตอ่เนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครฐัมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(๘) กระบวนการยตุิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูป

ประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–
๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุม้กันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

  ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุง่สู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึด
วิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 
ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น 
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ  การพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ 
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย 
แลนด์ ๔.๐ การจัดทำแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้ สามารถกำหนด
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่  
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ ต้อง
ดำเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิง
บูรณาการที่สำคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสรร 
งบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผ่นสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

การเงินและการคลังภาครัฐและระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจน
ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิต
และบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำกับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและ
ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบ โครงข่ายมากข้ึน และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัย
พิบัติธรรมชาติ ทำให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี  

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์
ที่ กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ 
ของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน  
อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทนุ จาก
ต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สังคมโลกมีความ เชื่อมโยง
กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่
สังคมสูง วัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ปัญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของ
รายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาส
การ พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดก าร 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม  การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากข้ึน ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
 2.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
 2.1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
 2.1.3 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก 
 2.1.4 สถานการณแ์ละแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 
 2.1.5 สถานการณ์ความมั่นคงโลก 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
 2.2.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
 2.2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 2.2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย 
 2.2.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2.5 การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 2.2.6 ความมั่นคงภายในประเทศ 
 2.2.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา 

๓. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓.๑.๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๑.๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้ 

๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๓.๑.๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๓.๑.๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและ
เมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๓.๑.๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 
   ๓.๒. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

๓.๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๓.๒.๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  



๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลา ง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ 

๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนำโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

๓.๒.๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคีสร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยนื  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี รายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณ ีของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์มีการเชื่อมโยง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทาง 
(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในภาคการเกษตร

 

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
และการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 



๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

และภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร การแปรรูป ลด
ต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
วิสัยทัศน์  

 
 
 

 
พันธกิจ   

1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
3. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายรวม 
เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
- ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังต่อปี 
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเป็นสากล 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและกำลังแรงงาน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนา 
    ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP 
จังหวัดเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังต่อปี 

ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกตรกรให้พึง่พาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
3. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสอทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ภาคอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
5. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด GPP สาขา
เกษตร ร้อยละ 3 ต่อค่าเฉลี่ย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 
สาขาเกษตรย้อนหลัง 5 ปี 

 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายในปี 2580” 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ลำดับที่ 3  ยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็งมีความรู้ มีการศึกษามี
สุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคน
อุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.พัฒนากลไกการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำด้าน
สังคมคนอุดรธานี 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ไม่น้อยกว่า 
80 ปี) 
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ไม่
น้อยกว่า 80 ปี) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
(จบการศึกษาภาคบังคับ : จบ ม.3 เรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น : สายสามัญ (ม.4) 
และสายอาชีพ (ปวช.) 
4. จำนวนผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพสามารถนำความรู้ไป
ถ่ายทอดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการค และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติมโตอย่างมีดุลยภาพตอย
สนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเทีย่วโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE City 
3. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการโดยคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับพฤตกรรมที่หลากหลาย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจากรายได้
การท่องเที่ยวต่อปี 

ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี ดีให้กับ
ประชาชน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
2.ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
3.พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปี 
2. จำนวนบ่อขยะท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 15 
แห่งต่อปี 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ลำดับที ่6 ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
2.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 
4 กลุ่ม 

  
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

2.1 วิสัยทัศน์ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  5  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2) เพ่ือให้มีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
3) เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือพัฒนากลุม่อาชีพให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
5)  เพ่ือให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6)  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
7)  เพ่ือพัฒนาระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน 
8)  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในเขตเทศบาล 
9)  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ 
10) เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
11) เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
12) เพ่ือลดมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชนมีความน่าอยู่และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
13) เพ่ือให้การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 

 

“ผังเมืองเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง  
ส่งผลถึงสุขภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล” 
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14) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร 
16) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
17) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เป็นพลเมืองที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
18) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผล พร้อม

สนับสนุนให้มีเวทีประชาคมทั้งในระดับชุมชน  และระดับเทศบาล 
 2.4  ตัวช้ีวัด 

1) ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวของชุมชนได้ 
2) ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
3) ประชาชนมีกลุ่มอาชีพรายได้เพ่ิมข้ึน อยู่ดี กินดี 
4)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
5)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
6)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
7)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
8)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
9)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 5% 
10)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 
11)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
12)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
13)  จดัวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
14)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
15)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
16) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขง่ขันกีฬาประเภทต่างๆ  
17)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
18)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
19)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่  
20)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
21)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1) ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการสัญจร 
2) มีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงสามารถสัญจรไปมาสะดวกน้ำประปาสะอาด 
3) การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
4)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
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9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและศักยภาพของชุมชน 
3. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
4. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณี 
5. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

    1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง 
2. ความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างความเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. การสร้างความความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
6. การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทจุริต ประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิ 
10. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3. สรา้งความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคุมกับการแก้ไขปัญหาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิใหม่ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อบา้นในการสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว 
ชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ การผลิตและการบริการทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลกัษณ์ด้านอารยธรรม ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
3. เพิ่มศกัยภาพการผลติทางการเกษตรและการสร้างมลูค่าเพิม่เพื่อการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
1. การพฒันาศักยภาพการคา้งการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหส้ังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมช์ การท่องเที่ยว และอตุสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพดา้นท่ีตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมชข์องอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน 
7. ด้านการจัดการแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
4. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
5. ด้านการพัฒนาการบรหิาร 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ใช้การ
วิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
  จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนน
สะอาด  อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นเทศบาลตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและมีขีดความสามารถใน

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นที่ตั้งของธุรกจิการค้าและด้านการให้บริการ 
3. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ  
4. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
5. เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย 
6. เทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
7. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
8. คนตำบลโนนสะอาดมีความภูมิใจในความเป็นคนท้องถิ่น 
 จุดอ่อน (weakness) 
1. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม    
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
3. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย  
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
5. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
6. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง 
7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำกว่ามาตรฐาน 

  8. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง 
  9. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน 
  10.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได ้
  11.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณ
ขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของ

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาดขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
  12.เทศบาลตำบลโนนสะอาดขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

 โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่

ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผน   และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

5. ภาครฐัมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  
6. เป็นตำบลที่อยู่ในตัวอำเภอโนนสะอาดเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า  
7. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี  
8. ภาครฐัสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นทีป่ฏิบัติงาน 
9. มีสภาพพ้ืนที่ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 อุปสรรค (Threat) 
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมี

ระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
4. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลโนนสะอาดไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
5. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ 
6. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา 
7. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน  
8. ค่าตอบแทนในพ้ืนที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพ้ืนที่ 
9. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน 
10.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที ่
11.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร 
12.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร 
13.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน 
โดยมีแนวทางดังนี้  



๒๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

1. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจทีด่ี 
และม่ังคง  

2. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

3. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบล ทั้งอาชีพพ้ืนฐาน และ
อาชีพเสริม 

4. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP) 
5. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน 
6. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือ

ยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
7. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบล 
8. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบล 
9. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นการ

แก้ปญัหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล 
ด้านสังคม 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลโนนสะอาดเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่า

อยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคน
ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้
มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด 
4. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
6. ส่งเสริม และเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้ 
ด้านการเมือง การบริหาร 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก 

ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวตำบลโนนสะอาด ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 

2. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารระหว่างฝ่ายบริหารของเทศบาล และฝ่าย
ปกครองของอำเภอเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาค
ส่วน ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลโนนสะอาด 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

5. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพ่ือนำข้อมูล 
จากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

6. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพ่ือมุ่งเน้น
การทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

7. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัย
ทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

8. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมน พนักงาน
เทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพ่ิมแนวคิดในการ
พัฒนาตำบล และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

9. สร้างแรงจูงใจ และเพ่ิมพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ 

10. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย 

11. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

12. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดและปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มา
ติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของตำบล 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ 

และฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมี
แนวทางดังนี้ 

1. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาส 

2. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา (โรงเรียนเทสบาล) ทาง
การศึกษา และการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพ่ือเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

4. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มี
สุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนใน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

6. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่ทุกระดับ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

7. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน

การค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความสะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ
ปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญไปยัง
ทุกพ้ืนที ่ในเขตความรับผิดชอบ 

2. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตความ
รับผิดชอบ 

3. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และท่ีสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
5. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพ่ือป้องกันน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่

ความรับผิดชอบ 
6. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมี

ความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนน
สะอาด ประชาชนตำบลโนนสะอาด และเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนา
คุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตำบลโนนสะอาด 

2. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลโนนสะอาด 

3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชนผ่าน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลโนนสะอาด 

4 สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ต่าง ๆ ภายในตำบลโนนสะอาด 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย 
จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย 

6. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม  
“ถนนสวย ตำบลน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง” 

 

3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดนั้น ได้ทำการ

ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 



๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ศักยภาพการพัฒนา  
1. ด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมถนนมิตรภาพของตำบลโนนสะอาด เหมาะที่จะค้าขาย

สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในบริเวณนั้น 
2. ด้านการบริหาร ได้มีการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ให้มีความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยจัดส่งให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปการประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล มีการ
แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด การบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับ ร่ำลือเป็นที่รู้จักคือ กลุ่มลูกประคบสมุนไพร ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อย่างมากมาย และยังมีกลุ่มอาชีพอีกหลายกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับกลุ่ม 

4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้มีการจัดซื้อและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ และมีสถานที่การปฏิบัติงานที่
สะดวก เหมาะแก่การบริการประชาชน 

5. ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนอาชีพ
รอง ได้แก่ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานฝีมือต่าง ๆ เช่น ปักผ้าคลุมผม  เย็บเบาะ
ที่นอนนุ่น ตัดเย็บเสื้อผ้า/ปักดอก กลุ่มทำขนมทองม้วน/ทองพับ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

6. ด้านรายได้ เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้มีการพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงรายได้ วิธีการหา
รายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และได้รับการเงินภาษีจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก็บให้ รวมทั้งจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีจำนวนเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี เพ่ือนำมาพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

7. ด้านศาสนา วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประชาชนตำบลตาแกะนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัด ประชาชนให้ความสำคัญและร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาสถานที่ท่ีสำคัญทางศาสนา รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพ่ือให้คงอยู่คู่กับประชาชนในตำบลมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง 
1. ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ให้ความสำคัญของ

การมสี่วนร่วมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล 
2.  การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังต้องปรับปรุง เนื่องจากประชาชนยังขาด

จิตสำนึก ขาดความเข้าใจ และไม่ให้ความร่วมมือ 
3. บุคลากร ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง ในด้านความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ และการพัฒนาแนวคิดในการบริหารพัฒนา 
4. การเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรีให้สามารถสร้างรายได้

ให้กับครัวเรือน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายให้มากข้ึน 
จุดแข็ง 
1. สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร 
2. มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
3. มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
4. มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

5. มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก 
จุดอ่อน  
1. ความยากจนของประชาชน 
2. น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย 
3. การว่างงานของประชาชน 
4. ไม่มีความรู้ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ขาดความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดและการเพิ่มมูลค่าการผลิต 
โอกาส 
1. จากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้

อำนาจหน้าที่บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นอิสระ ในหลาย ๆ ด้าน และมีการถ่ายโอนภารกิจ
อำนาจหน้าที่ด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
4. มีภาษายาวีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาข้อจำกัดของกฎหมายในการให้ความอิสระ หรือจำกัดขีดความสามารถในการพัฒนา

ตำบลในด้านต่างๆ 
2. ปัญหาความยากจนและว่างงานในพ้ืนที่ 
3. ปัญหาการศึกษา ส่วนใหญ่ประชาชนการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ 
4. การเลี่ยงการชำระภาษีของประชาชน 
5. การไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาตำบล 
7. ปัญหาการได้รับเงินงบประมาณที่น้อยลง ทำให้เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่สามารถดำเนิน

กิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการ 
กองสวัสดิการ 
สำนักปลดั 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาการบริหาร 

ด้านการบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งบกลาง 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ีมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
คณะกรรมการติดตามและประในผลร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลดำเนินการศึกษาแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ีมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1) ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และสักยภาพ 20 คะแนน 

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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรสม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 



๘๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ์ 60 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์  (5) 

     3.5 กลยุทธ์  (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 

     3.8 แผนงาน  (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน 100 

แนวทางเบี้ยงต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูล 
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี ้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล 
ลักษณะลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะ ของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลกัษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และ
ช่วงอายแุละจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบรกิาร การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ 
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ีภูมปิญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ำ ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9 ) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูป แบบ วิธีการ และ การ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ รว่มคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่มแกป้ัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่แกป้ัญหา สำหรับการพัฒนา

(3)  



๙๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ การบังคับ
ใชผ้ลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) ก ารวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณ สุข 
ความยากจน อาชญ ากรรมปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนา ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นของกลยุทธ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง หลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาต ิและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา ภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนการบริหาร ราชการ
แผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธก์ัลป์โครงกรพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ ให้บรรลุวิสยัทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่นเพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ 
พื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธจ์ุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์

(5)  



๙๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

4.2 การติดตามและประเมินโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  

2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ๑๐ คะแนน  

๓) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  

4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  

๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน  

(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 
คะแนน  

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน  

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน  

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  

(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน  

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน  

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น โดยระบแุผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กรพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  



๙๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 

แนวทางเบี้ยงต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แล ะ Trend ปัจจัย และสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มกีารใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่ จำนวนที ่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือ การ
นำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดวา่ภารกจิ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรอืไม่ 
และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของ 

10  



๙๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรอืลักษณะถกูต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไตามหลักประ 
สิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ มา
ดำเนินการรวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการหรอืหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที ่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis) / Global (Demand /Trend) หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี
ความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการตอ้งกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผลวิธกีารดำเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ 
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทศิทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 
ต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไรกลุม่เป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนี้จะทำที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมหี ลาย
กลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่น (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดีกรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลำ้
ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

(5)  



๙๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ 28 และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ดา้นการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปจัจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ 
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน ซ่ึง มีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนงึถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ใน
การจัดทำโครงการได้แก ่(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาทอ้งถิน่นำไปสู่ความยุตธิรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา 
ถูกต้องตามหลักวิธกีาร 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance indictor : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประ สิทธิผล (Effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธภิาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น 
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะไดร้ับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ 
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา่วัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเปน็ไปได้และ มีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  



๙๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล
นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลโนนสะอาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ และเพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของ
ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนาซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก  

1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators)  

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  

(5) แบบ วัด กระบวนการป ฏิ บั ติ งาน  (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method  

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  

(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  

ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ ตามข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  

4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  

5. ผลกระทบ (Impact)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

การวัดผลในเชิงปริมาณ  

การวัดผลในเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

แบบการประเมินประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
จดัการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบ e-plan  

การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล  

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 
แบบติดตามแผนฯ (Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้  

1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนด
ทิศทางขององคก์ร  

2. การประเมินผล เป็นกระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและ
ตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร  

3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลังโดยสามารถจะ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการ ตลอดจนช่วย
ลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจำนวนมากแต่เงินทุนสนับสนุนมีจำนวนจำกัด 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ (Process) แบบประเมินผลแผน (input) แบบติดตามแผนฯ (Output) 
 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามผลการ

ดำเนินการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม 

 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยทุธศาสตร์ 

 



๙๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

ดังนั้น การประเมินผลโครงการต่างๆอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรให้
การสนับสนุนในลำดับถัดไป  

4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทำให้ทราบถึง ข้อจำกัด
และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้
และผู้รับบริการ  

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.4.๑ ผลกระทบไปสู่อนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก และ
บางเรื่องอาจทำไม่ได ้ 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ ด้านการคลัง ใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔. เทศบาลตำบลโนนสะอาด ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม ่

 

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



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 605,000       2 1,060,000    1 500,000       - - 2 3,060,000   7 8,285,000      
  1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 9,448,600    14 23,659,300  5 5,923,000    6 9,054,000    5 8,241,000   39 64,566,900    

รวม 11 10,053,600  16 24,719,300  6 6,423,000    6 9,054,000    7 11,301,000 46 72,851,900    
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
  2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 400,000       2 400,000       2 400,000       2 400,000       2 400,000      10 2,400,000      

รวม 2 400,000       2 400,000       2 400,000       2 400,000       2 400,000      10 2,400,000      
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้
  3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 33 12,357,000  32 12,422,000  31 12,222,000  31 12,222,000  32 12,622,000 159 74,267,000    
  3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 6 255,000       6 255,000       6 255,000       6 255,000       6 255,000      30 1,530,000      
  3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 2 300,000       2 300,000       2 300,000       2 300,000       2 300,000      10 1,800,000      
  3.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 300,000       1 200,000       - - - - - - 2 700,000        
  3.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 10 1,455,000    10 1,455,000    10 1,455,000    10 1,455,000    10 1,455,000   50 8,730,000      
  3.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 19 1,690,000    19 1,690,000    19 1,690,000    19 1,690,000    19 1,690,000   95 10,140,000    
  3.7 แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ 4 2,310,000    2 350,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000      9 3,460,000      
  3.8 แผนงำนงบกลำง 3 10,590,000  3 10,590,000  3 10,590,000  3 10,590,000  3 10,590,000 15 63,540,000    

รวม 78 29,257,000  75 27,262,000  72 26,662,000  72 26,662,000  73 27,062,000 370 164,167,000 
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
  4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 8 2,811,200    9 7,811,200    9 3,811,200    8 2,811,200    8 2,811,200   42 20,056,000    
  4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 4 1,850,000    4 1,850,000    4 1,850,000    4 1,850,000    4 1,850,000   20 9,250,000      
  4.3 แผนงำนกำรเกษตร 1 5,000           1 5,000           1 5,000           1 5,000           1 5,000          5 25,000           

รวม 13 4,666,200    14 9,666,200    14 5,666,200    13 4,666,200    13 4,666,200   67 29,331,000    

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำร
  5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 17 993,000       17 993,000       18 1,793,000    17 993,000       17 993,000      86 5,765,000      
  5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 4 145,000       4 145,000       4 145,000       4 145,000       4 145,000      20 725,000        
  5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 590,000       3 590,000       3 590,000       3 590,000       3 590,000      15 2,950,000      
  5.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 5 835,000       5 835,000       5 835,000       5 835,000       5 835,000      25 4,175,000      
  5.5 แผนงำนกำรพำณิชย์ 1 80,000         1 80,000         1 80,000         1 80,000         1 80,000        5 400,000        

รวม 30 2,643,000    30 2,643,000    31 3,443,000    30 2,643,000    30 2,643,000   151 14,015,000    
รวมท้ังส้ิน 134 47,019,800  137 64,690,500  125 42,594,200  123 43,425,200  125 46,072,200 644 282,764,900 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี

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



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน 1. ก่อสร้างร้ัว ผลส าเร็จของ ประชาชนในชุมชน ช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง มีสถานท่ีออกกาลังกายท่ี 2.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการ 80% สถานท่ีออกก าลังกาย
รอบลานกีฬาโสกรัง หมู่ท่ี 6 สะดวกมากข้ึน มากข้ึน

2 โครงการก่อสร้างป้ายบอก เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการ ขนาดมาตรฐานของกรม ผลส าเร็จของ ประชาชนมาติดต่อ ช่าง
ทางส านักงานเทศบาล สะดวกในการติดต่อ ทางหลวง โครงการ 80% ราชการสะดวก
ต าบลโนนสะอาด ราชการ มากข้ึน

3 โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพ่ือสร้างบ้านพักให้ อาคาร คสล. 2 ช้ัน จ านวน ผลส าเร็จของ เกิดความสวยงามดู ช่าง
ข้าราชการท้องถ่ิน ข้าราชการท้องถ่ิน 1 หลัง โครงการ 80% เป็นระเบียบเรียบ

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบลานกีฬาโสกรัง หมู่ท่ี 6

- เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ีออกก าลัง
กายท่ีสะดวกมากข้ึน

- ก่อสร้างร้ัว

- - - - 560,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนในชุมชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
มากข้ึน

ช่าง

5 - ถนนมัควาลย์ ช่าง

- ถนนสุดใจ

- ถนนบูรพา

- ถนนชุติมา

- ถนนวงศ์หาญ

- ถนนสมภักด์ิ

- ถนนนามศิริ

- ถนนบุตรโคตร

- ถนนมนทะชาติ

-

ผลส าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนในชุมชนมี
ความเป็นอยู่ดีข้ึน

โครงการขยายประปา - เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง

500,000 500,000 500,000 -

2,500,000

100,000

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

560,000

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทางระบาย ช่าง

น้้า คสล. รูปตัวยู ถนน และลดปัญหาความเดือด คสล. กว้าง 0.70 เมตร โครงการ 80% น้้าท่ีได้มาตรฐาน
ประชาสัมพันธ์ หมู่ท่ี 7 ร้อนของประชาชนให้ ยาว 210 เมตร ลึกเฉล่ีย สามารถป้องกันน้้า

น้อยลง  0.50 เมตร ท่วมได้
2 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทางระบาย ช่าง

ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู และลดปัญหาความเดือด คสล. กว้าง 0.70 เมตร โครงการ 60% น้้าท่ีได้มาตรฐาน
 ถนนประชาสามัคคี หมู่ท่ี 7 ร้อนของประชาชนให้ ยาว 1,700 เมตร ลึกเฉล่ีย สามารถป้องกันน้้า

น้อยลง  0.50 เมตร ท่วมได้
3 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีร่อง ช่าง

ระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพัก ระบายน้้าท่ีได้มาตรฐาน  คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ โครงการ 60% ระบายน้้าท่ีได้
น้้าเสียและทางเท้า คสล. สามารถระบายน้้าได้ กลาง 0.60 × 1.00 เมตร มาตรฐานสามารถ
 ถนนโนนสะอาด – สะดวกรวดเร็วข้ึนและ จ้านวน  720 ท่อน และ ป้องกันน้้าท่วมขังได้
ม่วงเฒ่า หมู่ท่ี 2 ช่วยลดปัญหาน้้าท่วมขัง บ่อพักน้้าเสีย คสล. 80

 บ่อ รวมความยาว 800
 เมตร ขนาดพ้ืนท่ีทางเท้า 
คสล. กว้าง 1.20 เมตร 
พร้อมก่อสร้างคีนหินรางต้ืน
และช่องน้้าไหลลงบนบ่อ
พักน้้าเสีย จ้านวน 80 ช่อง

4 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีร่อง ช่าง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ท่วมขังและลดปัญหา คสล. กว้าง 0.70 เมตร โครงการ 80% ระบายน้้าท่ีได้
ถนนรถไฟอุทิศ 2 หมู่ท่ี 5 ความเดือดร้อนของ ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย มาตรฐานสามารถ

ประชาชนให้น้อยลง 0.50 เมตร ป้องกันน้้าท่วมได้

795,000

2,120,000

4,505,000

556,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

5 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทางระบาย ช่าง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ขังและลดปัญหาความ คสล. กว้าง 0.70 เมตร โครงการ 80% น้้าท่ีได้มาตรฐาน
ถนนสมภักด์ิ 2 หมู่ท่ี 1 เดือดร้อนของประชาชน ยาว 53 เมตร ลึกเฉล่ีย สามารถป้องกันน้้า

น้อยลง 0.50 เมตร ท่วมได้
6 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทาง ช่าง

น้้า คสล. รูปตัวยู ถนน ขังและลดปัญญาความ คสล. กว้าง 0.40 เมตร โครงการ 80% ระบายน้้าท่ีได้
ประชาสามัคคี (ด้านตะวัน เดือดร้อนของประชาชน ยาว 319 เมตร ลึกเฉล่ีย มาตรฐานสามารถ
ออก) หมู่ท่ี 7 น้อยลง 0.50 เมตร ป้องกันน้้าท่วมได้

7 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทาง ช่าง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู และลดปัญหาความเดือด คสล. กว้าง 0.40 เมตร โครงการ 80% ระบายน้้าท่ีได้
ถนนประชาสงเคราะห์ ร้อนของประชาชนให้ ยาว 398 เมตร ลึกเฉล่ีย มาตรฐานสามารถ
(สองข้าง) หมู่ท่ี 7 น้อยลง 0.50 เมตร ป้องกันน้้าท่วมได้

8 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้้า ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีทาง ช่าง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ขังและลดปัญหาความ คสล. กว้าง 0.40 เมตร โครงการ 80% ระบายน้้าท่ีได้
ถนนร่ืนเริง (สองข้าง) เดือดร้อนของประชาชน ยาว 78 เมตร ลึกเฉล่ีย มาตรฐานสามารถ
หมู่ท่ี 7 ให้น้อยลง 0.50 เมตร ป้องกันน้้าท่วมได้

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละออง ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ผลส้าเร็จของ ประชาชนมีความเป็น ช่าง
ถนนหลังโรงฆ่าสัตว์ และให้การคมนาคม 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร โครงการ 80% อยู่ท่ีดีข้ึนไม่มีปัญหา
หมู่ท่ี 2 สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี ด้านฝุ่นละอองและ

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า การคมนาคมข้ึน
950 ตรม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร

927,500

522,000

264,000

1,349,000

1,080,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

10 โครงการปรับปรุงตลาดสด เพ่ือให้ตลาดเทศบาล ตลาดสดเทศบาล ผลส้าเร็จของ ตลาดเทศบาลเป็น ช่าง
ให้ได้มาตรฐาน ดังน้ี ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซ้ือ โครงการ 80% ตลาดสดน่าซ้ือผ่าน
1. ปรับปรุงแผงจ้าหน่าย ประชาชนได้บริโภคอาหาร เกณฑ์ของกรม
สินค้า ท่ีสะอาด อนามัยประชาชนได้
2. ปรับปรุงกันสาด บริโภคอาหารท่ีสะอาด
3.รางระบายน้้า
4. บ่อดักไขมัน

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหนองจานและ
มุมส่ีแยก

เพ่ือให้แสงสว่างเวลา
กลางคืนและเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หนองจานชุมชนหนองจาน 
หมู่ท่ี 5 500,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

ประชาชนมีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลากลางคืน
และภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ช่าง

12 โครงการซ่อมบ้ารุงถนน
สมคิด 2 ชุมชนศิริชล หมู่ท่ี
  1

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนสมคิด 2 ใน
ส่วนท่ีช้ารุดเสียหาย 50,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

ประชาชนเดินทางไป-
มาสะดวก

ช่าง

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า  รูปตัวยู ถนน
นามศิริ ชุมชนมิตรสัมพันธ์

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังและลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

 - ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 
300 เมตร

- 1,050,000 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนมีทาง
ระบายน้้าท่ีดี และ
สามารถป้องกันน้้าท่วมได้

ช่าง

14 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนมรรครมย์ ชุมชนมิตร
สัมพันธ์

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 523 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,615  ตรม.

- - 1,046,000 - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

500,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

15 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนศรัทธาธรรม 1 ชุมชน
รุ่งอรุณ

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 180 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 900  ตรม.

360,000 - - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

16 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ลานตลาดสดเทศบาล 
ชุมชนรุ่งอรุณ

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าขัง
และสะดวกในการสัญจร
ไป – มาภายในตลาดสดฯ

 - ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2,984 ตรม.

1,193,600 - - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังภายในตลาด
สดได้

ช่าง

17 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนสันติสุข 1,3  ชุมชน
โนนพัฒนา

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 274 ม.   กว้าง
  4.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,096  ตรม. - 438,400 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

18 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนสันติสุข 2  ชุมชนโนน
พัฒนา

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 565 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,825  ตรม.

- - - 1,130,000 -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

19 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนมัควาลย์  ชุมชนโสกรัง

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 568 ม.   กว้าง
  4.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,272  ตรม. - 908,000 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

20 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนประชาสามัคคี  ชุมชน
โสกรัง

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 660 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,300  ตรม. - - 1,320,000 - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

21 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนประชาสัมพันธ์  ชุมชน
โนนสว่าง

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 314 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,570  ตรม. - - - 628,000 -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

22 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนประชาสงเคราะห์  
ชุมชนโนนสว่าง

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 205 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,025  ตรม.

- 410,000 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

23 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนสุววณวงค์  ชุมชน
หนองจาน

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 295 ม.   กว้าง
  4.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,180  ตรม.

- - - - 472,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

24 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนร่วมมิตร  ชุมชนศิริชล

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 240 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200  ตรม. - - - - 480,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

25 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนประชาพัฒนา ชุมชน
โนนพัฒนา

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 490 ม.   กว้าง
  4.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,960  ตรม.

- - - - 784,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

26 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนสามัคคี ชุมชนโสกรัง

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 210 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,180  ตรม. - - - 420,000 -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

27 โครงการปรับปรุงฟุตบาท-
ทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 1 
ถึง ถนนสุขาภิบาล 3

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

 - ระยะทาง 1,400 ม.   
พ้ืนท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
4,800  ตรม. - - - 4,200,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนผู้ใช้
ฟุตบาท-ทางเท้า เกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ทางเท้า

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

28 โครงการปรับปรุงฟุตบาท-
ทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 2

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

 - ระยะทาง 425 ม.   
พ้ืนท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า  
1,700 ตรม. - - - - 2,000,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนผู้ใช้
ฟุตบาท-ทางเท้า เกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ทางเท้า

ช่าง

29 โครงการปรับปรุงฟุตบาท-
ทางเท้า ถนนรถไฟอุทิศ 1

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

 - ระยะทาง 818 ม.   
พ้ืนท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า. 
3,272  ตรม. - 3,926,400 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนผู้ใช้
ฟุตบาท-ทางเท้า เกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ทางเท้า

ช่าง

30 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนรถไฟอุทิศ 1 ส่วนท่ี
เหลือ

- เพ่ือให้การเดินทางไป –
 มาสะดวก

 - ระยะทาง 370 ม.   กว้าง
  5.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,850  ตรม.

- - 740,000 - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

31 โครงการปรับปรุงศาลา
ชุมชน ชุมชนโสกรังและ
ชุมชนอนามัยเก่า

- เพ่ือให้ศาลาชุมชนใช้
งานได้ปกติปลอดภัย

- ศาลาชุมชนท้ัง 2 ชุมชน
600,000 - - - -

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ช่าง

32 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แบบ ASPHALT 
CONCRETE (HOT MIX) 
ถนนรถไฟอุทิศ 2 ชุมชน
หนองจาน

- เพ่ือให้ประชาชน
เดินทางไป – มาสะดวก
ปลอดภัย

 - ระยะทาง 1,500 ม.   
กว้าง  5.00 .ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 7,500  ตรม. - 1,500,000 1,500,000 - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า  รูปตัวยู ถนน
สันติสุข

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังและลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

 - ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว  
500  ม.

750,000 750,000 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนมีทาง
ระบายน้้าท่ีดี และ
สามารถป้องกันน้้าท่วมได้

ช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยวงศ์หาญพัฒนา

- เพ่ือให้ประชาชน
เดินทางไป – มาสะดวก
ปลอดภัย

 - ระยะทาง   50   ม.   
กว้าง   3.00 .ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150.  ตรม.

90,000 - - - -
ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

35 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ในบริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
โนนสะอาด

- เพ่ือใช้ในกิจการของ
เทศบาลและบริการ
ประชาชน

- ขนาดกว้าง     33.00  ม.
   ยาว   45.00 .ม.

- 10,000,000 - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ใช้ในกิจการเทศบาล
และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ช่าง

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสุขาภิบาล 3 ในส่วนท่ี
ช้ารุดเสียหาย

- เพ่ือให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกและรวดเร็ว

ระยะทาง  300.00 ม.

2,000,000 - - - -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนเดินทางไป –
 มาสะดวกปลอดภัย

ช่าง

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า  รูปตัวยู ถนน
ประชาสัมพันธ์   หมู่ท่ี 7

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังและลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

 - ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 
210 เมตร

- - - 556,000 -

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนมีทาง
ระบายน้้าได้มาตรฐาน
และสามารถป้องกันน้้า
ท่วมได้

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า  รูปตัวยู ถนน
ประชาสามัคคี หมู่ท่ี 6 
และ  หมู่ท่ี 7

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังและลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

 - ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 
1,700 เมตร

- - - - 4,505,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80%

- ประชาชนมีทาง
ระบายน้้าได้มาตรฐาน
และสามารถป้องกันน้้า
ท่วมได้

ช่าง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและ 1. เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมี ชุมชนในเขตเทศบาล มีกิจกรรมให้ สตรีได้รับการส่งเสริม สวัสดิการสังคม

พัฒนาสตรีในเขตเทศบาล บทบาทในชุมชน จ านวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล สนับสนุนและพัฒนา
ต าบลโนนสะอาด 2. เพ่ือสนับสนุนสตรีท่ีมี ต าบลโนนสะอาด ในด้านต่างๆ

ความสามารถในด้านต่างๆ ได้จัดเวทีแสดง
มีเวทีในการแสดงออก ออก
มากข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพใน 1. เพ่ือฝึกอาชีพและให้ ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขต 1. ประชาชนในเขต สวัสดิการสังคม
ชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ ท้ัง 8  ชุมชน เทศบาลต าบล เทศบาลมีความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพ่ือส่งเสริมและ โนนสะอาดได้ ความเข้าใจปรัชญา

สนับสนุนให้ประชาชน รับการฝึกอบรม พอเพียง
ในเขตเทศบาลมีวิถีชีวิต อาชีพท้ัง 8 2. ประชาชนในเขต
แบบพอเพียง ชุมชน เทศบาลมีความรู้

ความรู้ความสามารถ
จากการฝึกอาชีพมา
ปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
เกิดวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

          2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนใน

เขตเทศบาลได้รับอาหาร
เสริม (นม) และมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์

จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล จ านวน 800 คน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

นักเรียนจ านวน
 800 คน มี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ตลอดปีการศึกษา

การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ

จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เด็กได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม

การศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับอาหาร
กลางวันท่ีมีสารอาหาร
ครบท้ัง 5 หมู่

จัด อาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 800 คน 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันตลอดปีการศึกษา

การศึกษา

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง
ในสังกัดสถานศึกษา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบนโยบายการจัด
การศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

จัดประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

ผู้ปกครองนักเรียนได้รับ
ทราบนโยบายการจัด
การศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การศึกษา

5 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและมี
คุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จ านวน 20 คน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา
มีความรู้

ความสามารถ
และมีคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมากข้ึน

การศึกษา

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

6 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

เพ่ือส่งเสริมจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาดโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
มาตรฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ผลส าเร็จโครง
การร้อยละ 80

โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาดมีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การศึกษา

7 โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

เพ่ือใช้งานในโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 8 ชุด - - - - 400,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

นักเรียนมีห้องเรียนท่ี
สะดวกสบาย

การศึกษา

8 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
 4 คน

เพ่ือดูแลรักษาท าความ
สะอาดบริเวณภายใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บริเวณรอบๆ โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สะอาด มีระเบียบวินัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

บริเวณรอบๆ โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะอาด มีระเบียบ
วินัย

การศึกษา

9 โครงการปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

ให้นักเรียนได้มีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่างๆ

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมีแหล่ง
ค้นคว้าความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

10 โครงการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

เพ่ือจัดต้ังแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และประสบการณ์
เพ่ิมมากข้ึน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

11 โครงการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนโดยการมี
ส่วนร่วมของครูชุมชนและ
นักเรียน

เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครูชุมชนและ
นักเรียน

จัดให้การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนระหว่างครูชุมชน 
และนักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จโครง
การร้อยละ 80

ส่ือการเรียนการสอนโดย
การมีส่วนร่วมเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

เพ่ือจัดท าแบบพัฒนา
การศึกษา

จัดท าแบบพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ผลส าเร็จโครง
การร้อยละ 80

แผนพัฒนาการศึกษามี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

13 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

1. เพ่ือให้สถานศึกษา
ปลอดจากยาเสพติด
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษของยาเสพติด

จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

14 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้รับประสบการณ์และ
รับทักษะความก้าวหน้า
ทางวิชาการ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ครูและนักเรียน
ได้มีโอกาสแสดงผลงาน
วิชาการและได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมงาน

กองการศึกษา

15 โครงการชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ินไทย

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ

ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสืออย่างน้อย 1 หมู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

ครูและนักเรียนได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือท้องถ่ินไทย

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนถึงจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา  ต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนถึงจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี
1. ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัวนักเรียน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

17 โครงการปรับปรุงห้องสมุด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงห้องสมุด ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปรับปรุงห้องสมุด และ
ค่าจ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาดมีห้องสมุดท่ีมี
อุปกรณ์และหนังสือครบถ้วน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียน
เทศบาลต าบลโนน
สะอาดมีห้องสมุดท่ีมี
อุปกรณ์และหนังสือ
ครบถ้วน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

เสริมสร้างความรู้ความ
สามารถให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

648,000 648,000 648,000 648,000 648,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

19 โครงการโรงเรียนพอเพียง เพ่ือเดินตามรอยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9

นักเรียนร้อยละ 100
 เข้าร่วมโครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนมีความ
เข้าใจในวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

20 โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

ข้าราชการครูโรงเรียน
ในสังกัด ได้เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ข้าราชการครูได้
รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

21 โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

จัดกิจกรรมรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาดมีความรัก
และสนใจในกิจกรรมการ
อ่านมากข้ึน

กองการศึกษา

22 โครงการสนับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนสะอาด อายุ 3 ปี ข้ึนไป

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโนนสะอาดได้รับ
การพัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษา ดังน้ี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนโรง
เรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาดได้รับการพัฒนา
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

24 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลโนนสะอาด
ได้รับการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

25 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) ต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนถึงจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลต าบลโนนสะอาด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนโรง
เรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาดได้รับเงินค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

26 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) ระดับ
มัธยมศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลต าบลโนนสะอาด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนโรง
เรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาดได้รับค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

27 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ในวิชาชีพและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

บุคลากรทางหารศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัด
สถานศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

28 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ี
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ในวิชาชีพและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

29 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
พร้อมเคร่ืองพิมพ์

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คอมพิวเตอร์ในการใช้งาน
 และค้นคว้าข้อมูล เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน และพิมพ์เอกสารใบ
งานส าหรับนักเรียน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงาน พร้อมเคร่ืองพิมพ์ 
จ านวน 3 ชุด

90,000 - - - -

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ครูและบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คอมพิวเตอร์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30 โครงการจัดซ้ือบอร์ดโชว์ 
กระจกเล่ือน บุก ามะหย่ี

เพ่ือใช้ในการติดป้าย
นิเทศการเรียนการสอน 
รูปภาพต่างๆ และผลงาน
ของนักเรียน

ติดต้ังจ านวน 3 จุด 
หน้าห้องเรียน 3 ห้อง

45,000 - - - -

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีป้ายนิเทศโชว์
ผลการเรียนการสอนใน
แต่ละสัปดาห์ของนักเรียน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

31 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวกย่ิงข้ึน

ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

- 200,000 - - -
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีห้อง
ประชุมท่ีพร้อมใช้งาน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

32 โครงการจัดต้ังห้องพยาบาล
ในโรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

เพ่ือจัดต้ังห้องพยาบาล 
ส าหรับนักเรียนท่ีป่วย 
นอนพักเพ่ือสังเกตุอาการ
 หรือรอให้ผู้ปกครองมา
รับกลับบ้าน

จัดต้ังห้องพยาบาล 
พร้อมเตียง อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล และยาสามัญ
ประจ าบ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีห้อง
พยาบาลส าหรับนักเรียน
บุคลากรท่ีป่วย ได้นอนพัก

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

33 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนมีทักษะ
ในการเล่นกีฬา

กองการศึกษา

34 โครงการจัดกิจกรรมสภา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชนในเขต เยาวชนในเขต เด็กและเยาวชนใน สวัสดิการสังคม
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลจ านวน200 คน เทศบาลต าบล เขตเทศบาลใช้เวลา

เทศบาล โนนสะอาดได้ ว่างให้เกิดประโยชน์
ร่วมกิจกรรมท่ี ห่างไกลจากยาเสพติด
เทศบาลต าบล

โนนสะอาดจัดข้ึน
35 โครงการเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเจ้าภาพจัด
ข้ึน

นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

นักเรียนมีทักษะในการ
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน

การศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสร้างความ เยาวชนและประชาชน ผลส าเร็จของ เพ่ือลดปัญหาการมี สาธารณสุขฯ

เจริญพันธ์ุ แข็งแกร่งของครอบครัว ภายในเขตเทศบาล โครงการ เพศสัมพันธ์ ปัญหา
ให้สามารถป้องกันปัญหา ร้อยละ 80 การต้ังครรภ์และ
การมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการ ปัญหาโรคติดต่อ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมและ ทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น

2 โครงการควบคุมและ เพ่ือป้องกันและควบคุม ประชาชนภายในเขต ผลส าเร็จของ ประชาชนภายใน สาธารณสุขฯ
ป้องกันไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกภายใน เทศบาล โครงการ เขตเทศบาลปลอด

เขตเทศบาล ร้อยละ 80 จากโรคไข้เลือดออก

3 โครงการควบคุมและป้อง เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรค สุนัขและแมวภายในเขต ผลส าเร็จของ สุนัขและแมวได้รับ สาธารณสุขฯ
กันพิษสุนัข พิษสุนัขบ้าส าหรับสุนัข เทศบาลทุกตัว โครงการ การฉีดวัควัคซีน

และแมวภายในเขต ร้อยละ 90 ป้องกันโรคพิษ
เทศบาล สุนัขบ้าทุกตัว

4 โครงการประชุมแกนน า
องค์กรชุมชน

เพ่ือให้แกนน าชุมชนมีส่วนใน
การบริหารงานเทศบาล

แกนน าองค์กรชุมชนใน
เขตเทศาบ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

แกนน าองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
บริหารเทศบาลร่วม
แสดงความคิดเห็น

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์เพ่ือท ากรส ารวจ จ านวนประชากรสุนัข ผลส าเร็จของ ประชากรสุนัข/ กอง
และข้ึนทะบียนสัตว์ตามโครงการและข้ึนทะเบียน แมว ภายในเขตเทศ โครงการ80% แมวภายในเขต สาธารณสุข
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากจ านวนสุนัขและ บาล เทศบาลได้ข้ึน
โรคพิษสุนัขบ้า แมวในเขต ทะเบียน

10,000 10,000 10,000

50,000 50,000 50,000

15,000 15,000 15,000

50,000

15,000

10,000

50,000

10,000

15,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

          3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

          3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลโดยท า
การส ารวจปีละ
 2 คร้ัง(คร้ังแรก
เดือนมีนาคม
คร้ังท่ี2 เดือน
สิงหาคม

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดเพ่ือด าเนินการฉีด จ านวนประชากรสุนัข ผลส าเร็จของ ประชากรสุนัข/แมว กอง
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันและ แมว ภายในเขตเทศ โครงการ80% ได้รับการฉีดวัคซีน สาธารณสุข

ควบคุมโรคพิษ บาล ป้องกันและควบคุม
สุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า

10,000 10,000 10,000

50,000 50,000 50,000

10,000

50,000

10,000

50,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือจัดต้ังชมรมผู้สูง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุได้รับ 1. มีชมรมผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ อายุ จ านวน 540 บริการและมี ในเขตเทศบาล
2.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบล ร่วมกันและมองเห็น

โนนสะอาด คุณค่าของตนเอง

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อย เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวผู้ ผู้ด้อยโอกาสใน ผู้ด้อยโอกาสครอบ สวัสดิการสังคม
โอกาสและครอบครัวผู้ และครอบครัวผู้ยากไร้ ยากไร้ ในเขตเทศบาล เขตเทศบาล ครัวผู้ยากไร้ได้รับ
 ยากไร้ ภายในเขตเทศบาล ท้ัง 8 ชุมชน ต าบลโนนสะอาด การช่วยเหลือ

ได้รับการช่วย
เหลืออย่างน้อย

ร้อยละ 80

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

          3.3 แผนงาสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนให้
สวยงาม และมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ภูมิทัศน์ภาย
ในโรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด 300,000 - - - -

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนสอน

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

2 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น
ในโรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนท่ี
ในการท ากิจกรรมตาม
อัธยาศัย

สนามเด็กเล่นส าหรับ
นักเรียน พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 สนาม

- 200,000 - - -
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีสนาม
เด็กเล่นเพ่ือให้นักเรียน
ท ากิจกรรมตามอัธยาศัย

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

          3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนประชาชนต่อต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในชุมชน

จัดกิจกรรม 
ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

เกิดความ
สามัคคีในหน่วยงานและ
ชุมชน

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาสนใจกีฬามากข้ึน

จัดกิจกรรมมอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประชาชนหันมา
สนใจกีฬา รู้จักสามัคคี

กองการศึกษา

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

พนักงานเทศบาลได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

พนักงานเกิด
ความักความสามัคคี

กองการศึกษา

4 โครงการเลือกต้ังกรรมการ เพ่ือเลือกต้ังกรรมการ กรรมการชุมชนท้ัง มีคณะกรรมการ กรรมการชุมชนเข้า สวัสดิการสังคม
ชุมชน ชุมชน 40 คน ชุมชนท้ัง 8 ร่วมด าเนินงานกับ

ชุมชน เทศบาล

5 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

เพ่ือส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือขยาย
ผลชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบให้เพ่ิม
จ านวนมากข้ึน

ประชาชนหมู่ 5 บ้านหนอง
จาน จ านวน 30 ครัวเรือน
ต้นแบบ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

ชุมชนได้รับการพัฒนา
เป็นชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
เกณฑ์
กระทรวงมหาดไทยและ
มีระดับความอยู่เย็นเป็น
สุข หรือมีความสุขมวล
รวมของหมู่

กองสวัสดิการ
สังคม

          3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรีนยรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรีนยรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

6  โครงการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม

ของผู้สูงอายุเพ่ือให้

ผู้สูงอายุได้รับความรู้

อย่างต่อเน่ืองในการดูแล

สุขภาพกายใจ

-เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม 

ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท้ังหญิงและชายใน

เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

มีความต่อเน่ืองย่ังยืน 
ผู้สูงอายุได้รับการเย่ียม
บ้ายอย่างต่อเน่ือง 
โดยสหวิชาชีพ ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
อายุยืนเกิน 80 ปี เข้าสู่
วัยสูงอายุในอนาคตมี
ความพร้อมท้ังร่างกาย
และจิตใจอย่างมีคุณค่า
และคุณภาพต่อไป

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการประกวดชุมชน 1. เพ่ือส่งเสริมการบริหาร ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนได้เข้าร่วม 1. ชุมชนเกิดความ สวัสดิการสังคม
ดีเด่น จัดการท่ีดีให้เกิดข้ึนใน จ านวน 8 ชุมชน กิจกรรมและ สามัคคีเป็นหมู่คณะ

ชุมชน เกิดการพัฒนา 2. เกิดการพัฒนา
2. เพ่ือสร้างความสามัคคี ปรับปรุงชุมชน ชุมชนอย่างเป็นระบบ
ให้เกิดข้ึนในชุมชน ให้มีความสวย

งามน่าอยู่ข้ึน
8 โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนประชาชนต่อต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในชุมชน

จัดเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 1 
คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เกิดความสามัคคีในชุมชน การศึกษา

9 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาสนใจกีฬามากข้ึน

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

ประชาชนหันมาสนใจ
กีฬารู้รักสามัคคี

การศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรีนยรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

10 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

พนักงานเกิดความรัก
ความสามัคคี

การศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี

บุญบ้ังไฟ
เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญปีละ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

เพ่ือรักษาและคงไว้ซ่ึง
ประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ต่อไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญปีละ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ ปีละ 1 
คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ือสืบสานขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานสัปดาห์
วันวิสาขบูชา

เพ่ือสืบสานประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธ

จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามได้รับการอนุรักษ์

กองการศึกษา

6 โครงการอุดหนุนสมาคม
ศาลเจ้าปู่โนนสะอาด

เพ่ือสนับสนุนงบ
ประมาณแก่
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่
โนนสะอาด ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประชาชนชาว
อ าเภอโนนสะอาดได้ร่วม
กิจกรรมท่ีคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่โนนสะอาดจัด
ข้ึน

กองการศึกษา

          3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

7 โครงการจัดงานประเพณี
ดอกอ้อยบาน

เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอัน
ดีงามได้รับการอนุรักษ์

กองการศึกษา

8 โครงการเข้าร่วมงานวันท่ี
ระลึกการต้ังเมืองอุดรธานี

เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าขบวนแห่ ขบวน
ฟ้อนร า ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ

เทศบาลต าบลโนนสะ
อาดเข้าร่วมโครงการวันท่ี
ระลึกการต้ังเมืองอุดรธานี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

เทศบาลต าบล
โนนสะอาดเข้าร่วม
โครงการวันท่ีระลึกการต้ัง
เมืองอุดรธานี

กองการศึกษา

9 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนอ าเภอปีละ ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอโนนสะอาด เหล่ากาชาดจังหวัด การได้แล้วเสร็จ 1 คร้ัง
ตามโครงการอุดหนุน อุดรธานี ร้อยละ 90
งบประมาณเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

10 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนอ าเภอปีละ ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอโนนสะอาด ประเพณีทุ่งศรีเมือง การได้แล้วเสร็จ 1 คร้ัง
ตามโครงการส่งเสริม ร้อยละ 90
ประเพณีวัฒนธรรมและการ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในงานประจ าปี
ทุ่งศรีเมือง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

11 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณ 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนอ าเภอปีละ ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอโนนสะอาด ให้พร้อมส าหรับการบริหาร การได้แล้วเสร็จ 1 คร้ัง
ตามโครงการจัดงาน จัดการและการจัดกิจกรรม ร้อยละ 90
ประเพณีดอกอ้อยบาน เพ่ือให้ อปท. มีส่วนร่วม
ไหว้ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรม ในการจัดกิจกรรมร่วม
สารีริกธาตุ อ าเภอ เฉลิมฉลอง
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

12 โครงการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ

เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญปีละ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

13 โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

เพ่ือรักษาและคงไว้ซ่ึง
ประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ต่อไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญปีละ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

14 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ ปีละ 1 
คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

15 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ือสืบสานขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

16 โครงการจัดงานสัปดาห์
วันวิสาขบูชา

เพ่ือสืบสานประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธ

จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอันดี
งามได้รับการอนุรักษ์

กองการศึกษา

17 โครงการอุดหนุนสมาคม
ศาลเจ้าปู่โนนสะอาด

เพ่ือสนับสนุนงบ
ประมาณแก่
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่
โนนสะอาด ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประชาชนชาว
อ าเภอโนนสะอาดได้ร่วม
กิจกรรมท่ีคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่โนนสะอาดจัด
ข้ึน

กองการศึกษา

18 โครงการจัดงานประเพณี
ดอกอ้อยบาน

เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ประเพณีอัน
ดีงามได้รับการอนุรักษ์

กองการศึกษา

19 โครงการเข้าร่วมงานวันท่ี
ระลึกการต้ังเมืองอุดรธานี

เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าขบวนแห่ ขบวน
ฟ้อนร า ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ

เทศบาลต าบลโนนสะ
อาดเข้าร่วมโครงการวันท่ี
ระลึกการต้ังเมืองอุดรธานี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

เทศบาลต าบล
โนนสะอาดเข้าร่วม
โครงการวันท่ีระลึกการต้ัง
เมืองอุดรธานี

กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรัปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

เพ่ือใช้ปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

นักเรียนมีสถาน
ท่ีเรียนท่ีพร้อม สะดวก 
และปลอดภัย

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีระบบระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก 
รวดเร็ว

ก่อสร้าร่องระบายน้ า
 คสล. กว้าง 0.7 เมตร ยาว 
70 เมตร 360,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีร่องระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน สามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3 โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือต่อเติมหลังคา
อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ขยายออก เพ่ือกันแดด
และฝน เวลาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ต่อเติมหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

300,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีพร้อมใช้
งานในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

4 โครงการก่อสร้างโดม
บริเวณลานอเนกประสงค์ 
หน้าอาคารเรียน 2 ช้ัน 
โรงเรียนเทศบาลต าบลโนน
สะอาด

เพ่ือกันแดด กันฝน เวลา
เข้าแถวเคารพธงชาติและ
ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมของนักเรียน

โดมบริเวณลาน
อเนกประสงค์หน้าอาคาร
เรียน 2 ช้ัน 1,500,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีพ้ืนท่ี
ในการจัดกิจกรรม

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

5 โครงการก่อสร้างเวที
ส าหรับจัดกิจกรรมใต้
อาคารเรียน 4 ช้ัน

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

เวทีใต้อาคาร 4 ช้ัน

200,000

ผลส าเร็จ
ของโครงการ
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีพ้ืนท่ี
ในการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ

โรงเรียน
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

          3.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุในเขต สวัสดิการสังคม

ยังชีพผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน 8 ชุมชน เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาดได้ โนนสะอาดได้รับ

เบ้ียยังชีพทุกราย การสงเคราะห์เบ้ีย
เพ่ือการยังชีพครบ
ทุกคน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้พิการในเขต ผู้พิการในเขต สวัสดิการสังคม
ชีพผู้พิการ แก่ผู้พิการในเขตเทศบาล จ านวน 8 ชุมชน เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาดได้ โนนสะอาดได้รับ
รับเบ้ียยังชีพ การสงเคราะห์เบ้ีย

ทุกราย เพ่ือการยังชีพครบ
ทุกคน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้ติดเช้ือเอส์ใน ผู้ติดเช้ือเอดส์ในเขต สวัสดิการสังคม
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ แก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ในเขต จ านวน 8 ชุมชน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาดได้รับการ
ได้รับการ สงเคราะห์เบ้ียเพ่ือ

สงเคราะห์เบ้ีย การยังชีพครบทุกคน
ผู้ยังชีพทุกราย

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

          3.8 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส านึก เยาวชนภายในเขตเทศบาล ผลส าเร็จของ เยาวชนมีจิตส านึกใน สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการ การอนุรักษ์
ร้อยละ 80 ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการลอกท่อระบายน้ าภายเพ่ือลอกท่อระบาย ชุมชนภายในเขต ผลส าเร็จโครงการการระบายน้ ามีความ กอง
ในเขตเทศบาล น้ าเป็นการเปิดทาง เทศบาล ร้อยละ 80 คล่องตัวไม่เกิดปัญหา สาธารณสุข

ระบายน้ าให้มีความ น้ าท่วมในพ้ืนท่ี
คล้องตัวป้องกันปัญ
หาน้ าท่วมในพ้ืนท่ี

3 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงเพ่ือปลูกฝังให้ ชุมชนภายในเขต ผลส าเร็จโครงการประชาชนมีจิตส านึก กอง
แวดล้อมในชุมชน (จิตอาสาท าดีประชาชนได้มีจิต เทศบาล ร้อยละ 80 ในการร่วมกันรักษา สาธารณสุข
ด้วยหัวใจ) ส านึกในการร่วม ส่ิงแวดล้อม

รักษาส่ิงแวดล้อม
4 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลท าความสะอาด ถนนและทางเท้าภายใน ผลส าเร็จของ ถนนและทางเท้า สาธารณสุขฯ

บุคคลภายนอกท าความ ถนนและทางเท้าในเขต เขตเทศบาล โครงการ ภายในเขตเทศบาล
สะอาดถนนและทางเท้า เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร้อนละ 80 ให้มีความสะอาด
ในเขตเทศบาล

5 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลท าความสะอาด ตลาดสดเทศบาลต าบล ผลส าเร็จของ ตลาดสดเทศบาล สาธารณสุขฯ
บุคคลภายนอกท าความ ตลาดสดเทศบาลต าบล โนนสะอาด โครงการ ต าบลโนนสะอาดให้
สะอาดตลาดสดเทศบาล โนนสะอาดให้มีความสะอาด ร้อนละ 80 มีความสะอาดเป็น
ต าบลโนนสะอาด เป็นตลาดสดน่าซ้ือ ตลาดสดน่าซ้ือ

6 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือจัดเก็บขยะและมูลฝอย ชุมชนภายในเขตเทศบาล ผลส าเร็จของ ไม่ให้มีขยะและมูลฝอย สาธารณสุขฯ
บุคคลภายนอกจัดเก็บ ภายในชุมชนเขตเทศบาล ต าบลโนนสะอาด โครงการ ตกค้างภายในชุมชน
ขยะและมูลฝอยภายใน ไม่ให้มีขยะตกค้างและ ร้อนละ 80 เขตเทศบาลและ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ชุมชนมีคววมเป็นระเบียบ ชุมชนมีความเป็น

774,360 774,360 774,360 774,360 774,360

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน

          4.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1,290,600 1,290,600 1,290,600 1,290,600 1,290,600

258,120 258,120 258,120 258,120 258,120



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน

          4.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลท าความสะอาด สวนหย่อมและลานกีฬา ผลส าเร็จของ สวนหย่อมและลาน สาธารณสุขฯ
บุคคลภายนอกท าความ สวนหย่อมและลานกีฬา หนองโสกรัง โครงการ กีฬาหนองโสกรัง
สะอาดสวนหย่อมและ หนองโสกรังให้สะอาด ร้อนละ 80 มีความสะอาดสวย
ลานกีฬาหนองโสกรัง สวยงาม งาม

8 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกขุดลอกบ่อ
ขยะ

เพ่ือจัดเก็บขยะและมูล
ฝอยของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

บ่อขยะ
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

มีสถานท่ีจัดการ จัดเก็บ
ขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ เพ่ือปรับปรุงท่ีท้ิง ขุกบ่อขยะบริเวณท่ี - - - ผลส าเร็จโครงการปรับปรุงบริเวณท่ีท้ิง กอง
(โดยการขุดบ่อขยะใหม่) ขยะช่วยลดปัญหา ท้ิงขยะเทศบาล ร้อยละ 80 ขยะลดปัญหาผล สาธารณสุข

ผลกระทบส่ิงแวด กระทบส่ิงแวดล้อม
ล้อมและสุขภาพ และสุขภาพอนามัย
อนามัยท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
จากการด าเนินการ ด าเนินการเทกองขยะ
เทกองขยะมูลฝอย มูลฝอยและนอกจากน้ัน
และนอกจากน้ัน ยืดระยะเวลาใช้งาน
ยืดระยะเวลาใช้ พ้ืนท่ีเพ่ือก าจัดขยะมูล
งานพ้ืนท่ีเพ่ือก าจัด ฝอยในบริเวณดังกล่าว
ขยะมูลฝอยใน
บริเวณดังกล่าว

1,000,000

258,120 258,120 258,120 258,120 258,120



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน

          4.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ

(โดยท าร้ัวรอบพ้ืนท่ี/การ

ป้องกันการลักลอบท้ิงขยะ)

เพ่ือมีร้ัวรอบพ้ืนท่ีเพ่ือ

เป็นมาตรการป้องกันการ

ลักลอบการท้ิงขยะ/การ

จัดการขยะจากผู้ท่ีมิได้

รับอนุญาต หรือผู้ท่ีเข้า

มาคุ้ยเข่ีย เผาคัดแยก

ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีและ

ป้องกันเหตุร าคาญด้าน

เก่ียวกับการปลิวขยะมูล

ฝอย และ ทัศนอุจาด

บริเวณท่ีท้ิงขยะเทศบาล -

5,000,000

- - ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีเป็น

มาตรการป้องกันการ

ลักลอบการท้ิงขยะ/การ

จัดการขยะจากผู้ท่ีมิได้รับ

อนุญาตหรือผู้ท่ีเข้ามาคุ้ย

เข่ียเผาคัดแยกขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ีและป้องกันเหตุ

ร าคาญด้านเก่ียวกับการ

ปลิวขยะมูลฝอยและทัศน

อุจาด

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาท่ีดินส าหรับเป็น

ท่ีท้ิงขยะ
เพ่ือจัดหาท่ีดินส าหรับเป็นท่ีท้ิง
ขยะ

พ้ืนท่ี  10  ไร่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

เทศบาลต าบลโนน
สะอาดมีพ้ืนท่ีส าหรับ
เป็นท่ีท้ิงขยะ

สาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ           (ในโรงเรียน)

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้เก่ียวกับ
 วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการ
คัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่

เยาวชนภายในเขต
เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

เยาวชนมีความรู้เก่ียวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม่

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

เพ่ือปรับปรุงให้ตลาดมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีความร่ม
ร่ืน ร่มเย็น เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ตลาดเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้า
ตลาดสด

ตลาดสดมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมและคัดแยก
ขยะมีพิษ(ขยะอันตราย)

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับ วิธีการลดปริมาณขยะ
 วิธีการคัดแยกขยะมีพิษ(ขยะ
อันตราย)

ประชาชนในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ผลส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละ ๘๐

ประชาชนมีความเข้าใจ
เก่ียวกับ วิธีการลด
ปริมาณขยะ วิธีการคัด
แยกขยะมีพิษ(ขยะ
อันตราย)

กองสาธารณสุขฯ

          4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการท้องถ่ินอาสาปลูกป่า เป็นการเฉลิม ประชาชนในเขต ผลส าเร็จโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด

เฉลิทพระเกียรติ "จิตอาสาสร้าง พระเกียรติแสดง เทศบาล ร้อยละ 80 มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน
ป่ารักษ์น้ า" ออกถึงความจงรัก เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประชาชนแสดงออก

ภักดีและเพ่ิมพ้ืนท่ี ถึงความจงรักภักดี
ป่าให้กับชุมชน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

          4.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด

และทัศนศึกษาดูงานของ สัมมนาของคณะผู้บริหาร การได้แล้วเสร็จ เทศบาล พนักงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ 90 เทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจ า พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจ า พนักงาน ประจ า พนักงานจ้างตาม ได้รับความรู้ความ
จ้างตามภารกิจ พนักงาน ภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป เข้าใจในการปฏิบัติ
จ้างท่ัวไป งาน

2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรใน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผลส าเร็จโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ส านักปลัด
จริยธรรม และการรักษาวินัย องค์กรมีความรู้ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร้อยละ 80 การปลูกฝังจิตส านึก
เบ้ืองต้น เพ่ือป้องกันปัญหา ความเข้าใจในหลัก ประจ า พนักงานจ้าง ต้านทุจริต เข้าใจ
การทุจริต ธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือป้องกันปัญหา
การทุจริต

3 โครงการปรับปรุงแผนท่ี เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี ภายในเขตเทศบาลต าบล สามารถเพ่ิม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ คลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ภาษีและทะเบียนทรัพย์ โนนสะอาด ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี
สิน สินให้เป็นปัจจุบัน ในการแบ่งโซน และค่าธรรมเนียม

และแบ่งบล็อก ต่างๆ  ให้เป็นอย่าง
ได้ร้อยละ 80 ถูกต้องครบถ้วนและ

เป็นธรรมตรงตาม
ความเป็นจริง

800,000

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการรณรงค์ให้ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ภายในเขตเทศบาลต าบล สามารถเพ่ิม 1. รายได้ของเทศบาล คลัง
มาช าระภาษีและ การจัดเก็บรายได้ของ โนนสะอาด  8  ชุมชน ประสิทธิภาพ ต าบลโนนสะอาด
ค่าธรรมเนียม เทศบาลฯ 5 หมู่บ้าน ในการจัดเก็บภาษี เพ่มข้ึน

ภายในเขต 2. เพ่ือประสาน
เทศบาลต าบล สัมพันธ์อันดีกับผู้มา
โนนสะอาด ช าระภาษีตามก าหนด

5 โครงการให้ความรู้กับ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ ภายในเขตเทศบาลต าบล สามารถจัดเก็บ 1. ประชากรในพ้ืนท่ี คลัง
ประชาชนเก่ียวกับภาษี ถึงจุดประสงค์ของการของ โนนสะอาด ภาษีในพ้ืนท่ีได้ มีความรู้เก่ียวกับภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ การจัดเก็บภาษีและให้ เพ่ิมมากข้ึน และค่าธรรมเนียม

ความรู้เก่ียวกับภาษีท้อง ต่างๆ
ถ่ินกับประชาชน 2. ประชากรมีความ

ภาคภูมิใจและเต็มใจ
ท่ีจะช าระเงินให้แก่

6 โครงการจ้างเหมาเพ่ือให้มา เพ่ือจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาบริการต่างๆ การด าเนินงาน การบริการต่างๆ ท่ี คลัง
ซ่ึงบริการ ของกองคลัง เทศบาล และการช าระค่าธรรมเนียม ร้อยละ 80 เกิดจากการจ้างเหมา

โนนสะอาด ต่างๆ
7 โครงการจัดซ้ือวัสดุยาน เพ่ือให้มีวัสดุยานพาหนะ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะ มีวัสดุยานพาหนะ คลัง

พาหนะและขนส่ง และขนส่งเพียงพอต่อการ และขนส่งในการ และขนส่งในการ
ใช้งาน ด าเนินงาน ด าเนินงาน

ร้อยละ 100
8 โครงการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง เพ่ือให้มีวัสดุเช้ือเพลิง วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุเช้ือเพลิง มีวัสดุเช้ือเพลิงและ คลัง

และหล่อล่ืน และหล่อล่ืนเพียงพอต่อ และหล่อล่ืนใน หล่อล่ืนในการ
การใช้งาน การด าเนินงาน ด าเนินงาน

ร้อยละ 100

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

30,000

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000 30,000 30,000 30,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณา เพ่ือให้มีวัสดุโฆษณาและ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ มีวัสดุโฆษณา 1. มีวัสดุโฆษณาและ คลัง
และเผยแพร่ เผยแพร่เพียงพอต่อการใช้ เผยแพร่ในการ เผยแพร่ในการ

งาน ด าเนินงาน ด าเนินการ
ร้อยละ 80 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี

จะได้รับข้อมูลข่าว
สารของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตร์ มีวัสดุคอมพิวเตอร์ มีวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพียงพอ ในการด าเนินงาน ในการด าเนินงาน

ต่อการใช้งาน ร้อยละ 80
11 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ของ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อม คลัง

รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ของเทศบาลต าบล การซ่อมครุภัณฑ์ แซมครุภัณฑ์หรือ
และซ่อมแซม) เพ่ือให้ใช้งาน ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินท่ี โนนสะอาด หรือทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีช ารุด
ได้ตามปกติ ช ารุด กองคลัง ของกองคลังให้กลับ

มาใช้งานได้ตามปกติ
12 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติ เพ่ืออุดหนุนอง์กรปกครอง 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนองค์กรปก ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือ ส่วนท้องถ่ิน การได้แล้วเสร็จ ครองส่วนท้องถ่ิน
ประชาชนขององค์กรปกครอง ร้อยละ 90 ปีละ 1 คร้ัง
ส่วนท้องถ่ิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการจัดท าวีดีทัศน์ เพ่ือจัดท าส่ือวีดีทัศน์ ผลิตวีดีทัศน์ความยาว สามารถด าเนิน 1. ประชาชนท้ังในเขต วิชาการและ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ประชาสัมพันธ์องค์กร 10 นาที การได้แล้วเสร็จ เทศบาลต าบลโนน แผนงาน
ต าบลโนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร้อยละ 80 สะอาด พ้ืนท่ีใกล้เคียง

หน่วยงานราชการ
เอกชน ได้รับทราบ
รายละเอียดข้อมูล
ของเทศบาลต าบล
โนนสะอาดมากข้ึน
2. เป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร

14 โครงการผลิตส่ือ เพ่ือผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ สามารถด าเนิน ประชาชนได้รับทราบ วิชาการและ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล เทศบาลต าบลโนนสะอาด ในรูปแบบต่างๆ การได้แล้วเสร็จ การด าเนินกิจกรรม แผนงาน
ต าบลโนนสะอาด ในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้อยละ 80 หรือผลงานต่างๆ

เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ป้าย ของเทศบาล
เป็นต้น

15 โครงการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเว็บไชต์ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ สามารถด าเนิน 1. ประชาชนหรือผู้ วิชาการและ
เว็บไซต์ของเทศบาล ของเทศบาลต าบลโนน ของเทศบาล การได้แล้วเสร็จ สนใจสามารถเข้าสืบ แผนงาน

สะอาด ให้ทันสมัยเป็น ร้อยละ 80 ค้นข้อมูลของ
ปัจจุบันและก้าวทันตาม เทศบาลต าบลโนน
โปรแกรมเทคโนโลยีท่ี สะอาดได้โดยสะดวก
เปล่ียนแปลงไป 2. เป็นการสร้างภาพ

ลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าว สามารถด าเนิน ประชาชนผู้ท่ีสนใจ วิชาการและ
ข่าวสารของเทศบาล ข่าวสารของเทศบาล ให้ สารของเทศบาลต าบล การได้แล้วเสร็จ ในการสืบค้นข้อมูล แผนงาน

มีความพร้อมในการเข้าใช้ โนนสะอาด ร้อยละ 80 ของเทศบาลหรือ
บริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ข้อมูลความรู้ต่างๆ
ท่ีประชาชนสนใจ ได้รับความสะดวก

สบายในการเข้าใช้
บริการ

17 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือจัดประชุมประชาคม 1. จัดประชุมประชาคม สามารถด าเนิน ประชาชนในเขต วิชาการและ
และจัดท าแผนพัฒนา ชุมชนเทศบาลและจัดท า ชุมชนในเขตเทศบาล การได้แล้วเสร็จ เทศบาลได้มามีส่วน แผนงาน
เทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล ท้ัง 8 ชุมชน ในการแสดง ร้อยละ 80 ร่วมในการเสนอความ

ความคิดเห็น ต่อการจัดท า คิดเห็น ความต้องการ
แผนพัฒนาเทศบาล ในการพัฒนาด้าน 
2. จัดท าแผนพัฒนา ต่างๆ ของเทศบาล
เทศบาลสามปีเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์

18 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุง เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าว ติดต้ังหอกระจายข่าว สามารถด าเนิน ประชาชนได้รับทราบ วิชาการและ
หอกระจายข่าว สารของเทศบาลต าบล การได้แล้วเสร็จ ข้อมูลข่าวสารอย่าง แผนงาน

โนนสะอาด ได้รับทราบ ร้อยละ 80 ท่ัวถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติ เพ่ือสนับสนุนการฝึกซ้อม 1 โครงการ สามารถด าเนิน ลดอัตราการเกิด ส านักปลัด

เหตุทางถนน (กู้ชีพ- กู้ภัย) อุบัติเหตุทางถนน การได้แล้วเสร็จ อุบัติเหตุในการขับ
ร้อยละ 90 รถใช้ถนน

2 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน 1 โครงการ สามารถด าเนิน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอโนนสะอาด และลดอุบัติเหตุทางถนน การได้แล้วเสร็จ ความปลอดภัยใน
ตามโครงการฝึกอบรม ร้อยละ 90 การใช้รถใช้ถนน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน สมาชิก อปพร. ได้รับ ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย อปพร. การได้แล้วเสร็จ การบันทึกทบทวน
พลเรือน ร้อยละ 50

4 โครงการจุดตรวจจุดสกัด เพ่ือสนับสนุนการใช้รถใช้ 1 โครงการ สามารถด าเนิน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
เทศกาลส าคัญ ถนนการตรวจหาสาร การได้แล้วเสร็จ เทศบาลได้มีระเบียบ

เสพติด ร้อยละ 50 ในการใช้รถใช้ถนน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

          5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 1.คณะผู้บริหาร สมาชิก สวัสดิการสังคม

และทัศนศึกษาดูงาน ของ บทบาทหน้าท่ีของคณะ เทศบาลและแกนน า สมาชิกสภา สภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้บริหารสมาชิกสภา องค์กรชุมชน จ านวน เทศบาลตลอดจน และแกนน าองค์กร
เทศบาล และแกนน าองค์กร เทศบาล และแกนน า 200 คน องค์กรแกนน า ชุมชน มีความรู้ความ
ชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชนได้รับการ เข้าใจบทบาทหน้าท่ี

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมและ ของตนเอง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน 2. คณะผู้บริหาร
เทศบาล และแกนน า สมาชิกสภาเทศบาล
องค์กรชุมชน และแกนน าองค์กร

ชุมชนมีศักยภาพ
ในการด าเนินงาน
ของตนเอง

2 โครงการจัดหน่วยบริการ เพ่ือให้บริการประชาชน ประชาชนภายในเขต ผลส าเร็จของ ถนนภายในเขต สาธารณสุขฯ
เทศบาลเคล่ือนท่ี เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ  เช่น เทศบาล โครงการ เทศบาลทุกสาย

การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ร้อยละ 80 ปราศจากฝุ่นละออง
การตัดผมการดูแลและซ่อม
แซมอุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้า
เป็นต้น

3 โครงการปวงชนไทยเทิด เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนอ าเภอปีละ ส านักปลัด
พระเกียรติพ่อของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพ่อของ การได้แล้วเสร็จ 1 คร้ัง

แผ่นดิน ร้อยละ 80

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

          5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 1.คณะผู้บริหาร สมาชิก สวัสดิการสังคม

และทัศนศึกษาดูงาน ของ บทบาทหน้าท่ีของคณะ เทศบาลและแกนน า สมาชิกสภา สภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้บริหารสมาชิกสภา องค์กรชุมชน จ านวน เทศบาลตลอดจน และแกนน าองค์กร
เทศบาล และแกนน าองค์กร เทศบาล และแกนน า 200 คน องค์กรแกนน า ชุมชน มีความรู้ความ
ชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชนได้รับการ เข้าใจบทบาทหน้าท่ี

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมและ ของตนเอง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน 2. คณะผู้บริหาร
เทศบาล และแกนน า สมาชิกสภาเทศบาล
องค์กรชุมชน และแกนน าองค์กร

ชุมชนมีศักยภาพ
ในการด าเนินงาน
ของตนเอง

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด
และทัศนศึกษาดูงานของ สัมมนาของคณะผู้บริหาร การได้แล้วเสร็จ เทศบาล พนักงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ 90 เทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจ า พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจ า พนักงาน ประจ า พนักงานจ้างตาม ได้รับความรู้ความ
จ้างตามภารกิจ พนักงาน ภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป เข้าใจในการปฏิบัติ
จ้างท่ัวไป งาน

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรใน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผลส าเร็จโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ส านักปลัด
จริยธรรม และการรักษาวินัย องค์กรมีความรู้ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร้อยละ 80 การปลูกฝังจิตส านึก
เบ้ืองต้น เพ่ือป้องกันปัญหา ความเข้าใจในหลัก ประจ า พนักงานจ้าง ต้านทุจริต เข้าใจ
การทุจริต ธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม จริยธรรม

500,000500,000500,000500,000500,000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

          5.4 แผนงานศาสนา ฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          5.4 แผนงานศาสนา ฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

เพ่ือป้องกันปัญหา
การทุจริต

4 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 1 โครงการ สามารถด าเนิน อุดหนุนอ าเภอปีละ ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอโนนสะอาด การจัดงานรัฐพิธี การได้แล้วเสร็จ 1 คร้ัง
ตามโครงการสนับสนุน ร้อยละ 90
การจัดงานรัฐพิธีส าคัญ
ของชาติ

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 1 โครงการ สามารถด าเนิน เทศบาลมีกิจกรรม ส านักปลัด
ท้องถ่ินไทย ในวันท้องถ่ิน การได้แล้วเสร็จ ในวันท้องถ่ินไทย

ร้อยละ 90

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี ผู้ประกอบการภายในตลาด ผลส าเร็จของ ผู้ประกอบการมี สาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการภายใน ความรู้ความเข้าใจ สดเทศบาลต าบล โครงการ ความรู้ความเข้าใจ
ตลาดสดเทศบาล เก่ียวกับการสุขาภิบาล โนนสะอาด ร้อยละ 80 เก่ียวกับการ

อาหารปลอดภัย และ สุขาภิบาลอาหาร
ประชาชนได้บริโภค ปลอดภัย และ
อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย ประชาชนได้บริโภคท่ี

สะอาดปลอดภัย

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

          5.5 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ

น้้าหนองโสกรัง
เพ่ือพัฒนาเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนา
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ
อ้าเภอโนนสะอาด

1) ขุดลอกอ่างเก็บน้้า 2) 
ก่อสร้างถนน คสล. และลาน
จอดรถ 3) ก่อสร้างอาคาร
สันทนาการ 4) ก่อสร้าง
ศาลาพักริมน้้าจ้านวน 2 หลัง
 5) ก่อสร้าง้องน้้า-ห้องส้วม 
6) ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

- - - - 31,960,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80 %

ประชาชนในชุมชน
สถานท่องเท่ีย
พักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียว

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับ
ต้าบล

เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสนามกีฬาไว้ออ้า
ก้าลังกายท่ีได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสนามกีฬาระดับต้าบล
 ขนาดว้าง 113 เมตร ยาว 
184 เมตร ประกอบด้วย 1) 
สนามฟุตบอลมีลู่ว่ิงดิน 8 ลู่ 
จ้านวน 1 สนาม ไม่มี
อัฒจันทร์คอนกรีต 2) โรงยิ
มอเนกประสงค์ขนาด 
25x40 เมตร จ้านวน 1 หลัง
 3) ลานอเนกประสงค์ขนาด 
30x50 เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างจ้านวน 1 ลาน

- - - - 13,000,000

ผลส้าเร็จของ
โครงการ 80 %

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสนามกีฬา
ไว้ออกก้าลังกาย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาลต้าบลโนนสะอาด
เพ่ือให้มีอาคารประกอบท่ี
เหมาะสมและได้มาตรฐาน

1) อาคารเรียน 3 ช้ัน 2) 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
3) โรงฝึกงาน 1 หลัง

20,000,000 - - - -
ผลส้าเร็จของ

โครงการ 80 %
นักเรียนมีอาคารใช้ใน
กิจกรรม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล
ข. ยุทธศาศตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 500 ตัว - 200,000 - - - กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ในสถาณศึกษา 200,000 - - - -

กองการศึกษา

200,000 200,000 0 0 0รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ท่ี แผนงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท


