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ค าน า 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น  
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
จึงซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี
(พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการ
จดัท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
........................................ 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้ายกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ตั้งอยู่เลขท่ี 148 หมู่ที่ 9 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโนนดินแดงประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
เส้นทางถนนอนุสาวรีย์เราสู้ – เขื่อนล านางรอง มีพ้ืนที่ประมาณ 99.5 ตารางกิโลเมตร 
       ทิศเหนือ  มีแนวเขตจรดกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง 
       ทิศใต ้  มีแนวเขตจรดกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
       ทิศตะวันออก มีแนวเขตจรดกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย 
       ทิศตะวันตก  มีแนวเขตจรดกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินขนาดเล็กเป็นช่วงๆ และล้อมรอบด้วยภูเขาขนาด
เล็ก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      ลักษณะภูมิอากาศของต าบลโนนดินแดงมีลักษณะแบบมรสุมเขตร้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของลมมรสุม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระหว่าง พฤษภาคม – ตุลาคม และจากพายุจรในเดือนมิถุนายน
และเดือนกันยายน  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 35.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 12.8 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 
       ลักษณะของดินส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง เปน็ดินร่วนปนทราย
และดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและเพราะปลูกข้าว ที่ดอนเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น ยางพารา 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
       ต าบลโนนดินแดงประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ดินแดง จ านวน  14  หมู่บ้าน ได้แก่ 

       - จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  จ านวน     5   หมู่บ้าน   ได้แก่ 
            หมู่ที่ 10  บ้านซับสมบูรณ์        จ านวน       234    หลังคาเรือน   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง           1 



   หมู่ที่ 11  บ้านซับคะนิง    จ านวน       172    หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 12  บ้านซับคะนิง    จ านวน       112    หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 14  บ้านซับคะนิง    จ านวน       214    หลังคาเรือน  
   หมู่ที่ 15  บ้านโนนดินแดง   จ านวน       192    หลังคาเรือน  

       - จ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.บางส่วน  จ านวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
   หมู่ที่ 1  บ้านโคกขี้เหล็ก    จ านวน       115     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 2  บ้านโนนดินแดง    จ านวน           4     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 3  บ้านโนนดินแดง    จ านวน           4     หลังคาเรือน  
   หมู่ที่ 5  บ้านโนนดินแดง     จ านวน           6     หลังคาเรือน  
   หมู่ที่ 6  บ้านโนนดินแดง    จ านวน           3     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 7  บ้านโนนดินแดง     จ านวน         21     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 8  บ้านโนนดินแดง    จ านวน         22     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 9  บ้านโนนดินแดง    จ านวน       254     หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 13 บ้านโนนดินแดง    จ านวน         21     หลังคาเรือน 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  โดยถือเขตหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกตั้ง  มีจ านวน  10  เขตเลือกตั้ง  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล)จ านวน  1  คน  และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละ 1 คน  รวมเป็น 10 คน  

 3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น จ านวน  4,405  คน  แยกเป็นชาย  จ านวน  2,238 คน  หญิงจ านวน 2,167 
คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  44.27  คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านโคกขี้เหล็ก 115 215 216 431 
2 บ้านโนนดินแดง 4 6 4 10 
3 บ้านโนนดินแดง 4 4 2 6 
5 บ้านโนนดินแดง 6 5 7 12 
6 บ้านโนนดินแดง 3 6 6 12 
7 บ้านโนนดินแดง 21 17 12 29 
8 บ้านโนนดินแดง 22 21 10 31 
9 บ้านโนนดินแดง 254 156 123 279 

10 บ้านซับสมบูรณ์ 234 449 479 928 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

11 บ้านซับคะนิง 172 363 386 749 
12 บ้านซับคะนิง 112 244 220 464 
13 บ้านโนนดินแดง 21 34 31 65 
14 บ้านซับคะนิง 214 401 391 792 
15 บ้านโนนดินแดง 192 317 391 597 

รวม 1,374 2,238 2,167 4,405 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
แยกตามช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) หมายเหตุ 

เยาวชน 146 140 อายุตั้งแต่ 14 - 17 ป ี
ประชากร 1,387 1,376 อายุ 18 – 59 ป ี
ผู้สูงอายุ 277 258 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

รวม 1,810 1,774 ทั้งสิ้น 3,584.- (คน) 
 
 4.สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่ 
   - โรงเรียนบ้านซับคะนิง  จ านวนนักเรียนประมาณ     226     คน 
   - โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จ านวนนักเรียนประมาณ       65     คน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง  ได้แก่ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับคะนิง  จ านวนนักเรียน       45      คน 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ จ านวนนักเรียน       30      คน 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนดินแดง จ านวนนักเรียน       10      คน 
 
    4.2 สาธารณสุข 
       - โรงพยาบาลโนนดินแดง(โรงพยาบาลของรัฐ)   จ านวน  1 แห่ง 
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(บ้านซับคะนิง)  จ านวน    1 แห่ง 

    4.3 อาชญากรรม 
                 - พรบ.การพนัน จับ 2 ราย 
        - พรบ.อาวุธ จับ 1 ราย 
        - คดีลักทรัพย์ เกิด 2 ราย 
        - คดีพยายามฆ่า     เกิด      -         ราย 

     4.4 ยาเสพติด 
         - พรบ.ยาเสพติด      จับ     24     ราย 
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     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  - การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
  - การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้พิการ 
  - การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้ป่วย HIV 
  - การดูแลเด็กและเยาวชน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง  ดังนี้ 
  - ถนนลาดยาง   จ านวน    10 สาย 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน   32 สาย 
  - ถนนลูกรัง   จ านวน   41    สาย 
  - ถนนหินคลุก   จ านวน     1    สาย 
  - สะพาน คสล.   จ านวน     2    สาย   
     5.2 การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
     5.3 การประปา 
  มีระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง  จ านวน  9  หมู่บ้าน   
  ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน             จ านวน  4   หมู่บ้าน 
     5.4 โทรศัพท์ 
  ประชานส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร 
     5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์โนนดินแดง ตั้งอยู่ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากต าบลโนนดินแดงประมาณ 1 กิโลเมตร 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 
  ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว มันส าปะหลัง   ยางพารา 
ปาล์ม ฯลฯ 
      6.2 การประมง 
  ประชากรประกอบอาชีพการประมง  จ านวน  5  ราย 
      6.3 การปศุสัตว์ 
            มีการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ได้แก่ เลี้ยงสุกร  เลี้ยงไก่  เลี้ยงโค กระบือ ฯลฯ 
      6.4 การบริการ 
  - ร้านเสริมสวย      จ านวน      -    ราย 
  - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์    จ านวน      2   ราย 
  - ร้านตัดผม                     จ านวน     -     ราย 
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      6.5 การท่องเที่ยว 
   มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ได้แก่  
  - อนุสาวรีย์เราสู้ 
  - อ่างเก็บน้ าล านางรอง(เข่ือนล านางรอง) 
  - อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว 
  - ปราสาทหนองหงส์ 
      6.6 อุตสาหกรรม 
  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 
      6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  จ านวน   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มทอผ้าไหม  จ านวน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มแม่บ้าน  จ านวน  1 กลุ่ม 
       6.8 แรงงาน 
   แรงงานในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในภาคการเกษตร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีแรงงานรุ่นใหม่
เข้าสู่ภาคการเกษตรน้อยลง เนื่องจากสภาพการท างานที่หนักและเหนื่อยรวมทั้งไม่มีสวัสดิการในการท างานท าให้
แรงงานรุ่นใหม่ผันตัวเองเข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การเกษตรในอนาคตลดลงด้วย 

 7. การศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
      7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
      7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีงานประเพณีท่ีชาวบ้านโนนดินแดง ได้ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นประจ าทุก
ปี  ได้แก่ ประเพณีบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  
     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีพ้ืนเพเป็นคนอีสาน ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาอีสาน 
รองลงมาเป็นภาษากลาง  และภาษาเขมร ตามล าดับ 

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ   
      8.1 ลักษณะของแหล่งน้ า  (ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น : ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
       1.แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  1.1 ล าห้วย, ล าน้ า  จ านวน   11   แห่ง 
  1.2 หนอง, บึง และอ่ืนๆ  จ านวน     3   แห่ง 

        2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
  2.1  ฝาย    จ านวน     4   แห่ง 
  2.2  บ่อน้ าตื้น   จ านวน   12   แห่ง 
  2.3  บ่อโยก   จ านวน     9   แห่ง 
  2.4  อ่างเก็บน้ า   จ านวน     4   แห่ง 
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     8.2  ลักษณะของป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธ์ไม้ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจที่
ส าคัญ ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนหิน เคี่ยม พยุง ชิงชัน ยางนา ยมหิน นนทรี กระบก เคร็ง แดง สะตอป่า เต็ง 
รัง ฯลฯ  
      8.3 ภูเขา 
  อ าเภอโนนดินแดงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวแบ่งเขตจังหวัดเป็นเทือกเขาสัน
ก าแพง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ต่อจากเทือกเขาดงพญาเย็นนับตั้งแต่ เขาเขียวในจังหวัดนครนายก  มาสิ้นสุดที่ช่องตะโก 
อ าเภอโนนดินแดงแล้วต่อเนื่องออกไปด้วยเทือกเขา(พนม)ดงรัก ที่ทอดยาวไปทางตะวันออกเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ไทย - กัมพูชา ผ่านจังหวัดสุรินทร์  จังหวัดศรีสะเกษ สิ้นสุดที่อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ต าบลโนนดินแดงเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้าย
ของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยล านางรอง ห้วยล าปลายมาศ ซึ่งไหลหล่อเลี้ยง
ชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ มีสภาพป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ มี
สัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ต่อมากรมป่าไม้จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

      พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ท้องที่ต าบลนางรอง ต าบล
โนนดินแดง กิ่งอ าเภอโนนดินแดง ต าบลโคกมะม่วง ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 212,500 
ไร่ หรือประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ตัด
ผ่าน และรอบแนวเขต เป็นพื้นที่จัดสรรให้ราษฎรท ากินและอยู่อาศัยมีการตัดเส้นทางเข้าไปจนชิดแนวป่า ซึ่งง่ายต่อ
การบุกรุกถือครองพ้ืนที่ป่าไม้ ต่อมาทางราชการได้ด าเนินการอพยพย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่า   เพ่ือให้เป็นที่อยู่
อาศัย หลบภัย ขยายพันธุ์ และประกอบกิจกรรมของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย ช่วยรักษาพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ และยัง
ช่วยรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร ซึ่งไหลหล่อเลี้ยง ชีวิตประชาชนชาวบุรีรัมย์ให้คงอยู่ตลอดไป 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             

    1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

          1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
           1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
           1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา    
ดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา 
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน ของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน  
  2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ  การ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  
  2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน 
เกษตรกร  
  2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  
  2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
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  2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
  3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม 
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
  4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.2 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
  6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
   1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย 
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน  สูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การ
สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพ่ิมขีด 
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุม ปัจจัยทางสังคมที่ 
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้ างบทบาทของ 
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม   
  ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง ทรัพยากร แหล่งทุน 
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี 
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม  
ศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เ พ่ือสร้าง 
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ า เป็นและเหมาะสมตาม 
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ  
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง 
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  
  ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ  
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ   
การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ 
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับ
รูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าง
ผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ืออ านวย ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่ง
เป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ า 
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ 
ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว  ไปสู่รูปแบบของการผลิต
และการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ ความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้
เพ่ือวางรากฐาน และสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
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  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ในทุก 
มิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก  
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติ ให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึด
เหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ า ในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน   
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความ   
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้าน  ความ
มั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา    
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ มั่นคง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง   
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ าโดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษา ความสงบภายใน และความมั่นคง   
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่   
ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา  
วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง     
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็น 
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ  ให้บริการภาครัฐ  
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ 
บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา  
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗   
  ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ 
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ   
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลด 
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก  
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  ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน 
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลอันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดย
หลุดพ้นจากกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต  
  ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้ เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่  และสร้างความอยู่ดีมี 
สุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การ พัฒนาเมืองศูนย์กลางความ 
เจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และ 
โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย   
  ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์ การ  
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิง  
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณีตลอดจน มาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด า  
เนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่ มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลัง 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ 
Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงกันระหว่าง 
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบ 
ธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิส  
ติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  
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      1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
  1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามกลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการผลิตผ้าไหม การท่องเที่ยว 
อารยธรรมขอม การขนส่งโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน 

  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561-2564)  
              1) วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี”  

     2) พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )  
     1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
     2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
       3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิต 
         และ ทรัพย์สิน  

     3) เป้าประสงค์รวม  
     1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
      2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร                  
                            ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข 
     4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
     5. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
     6. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม  
                  ของ ประชาชนอย่างยั่งยืน  
     7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น  
     9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย  

     4) ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )  
     4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ 

   "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
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   เป้าประสงค์ (Goals)  
   1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
   2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร  
ปลอดภัยมาตรฐานสากล  

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
   1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10)  
   2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
   3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)  
   4. จ านวนประชาชนที่รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)  
   5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10)  
   6. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง)  
   7. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่)  
   8. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เน้นการ
ท าการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย)  
   9. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา  
ศักยภาพในการประกอบการ (กลุ่ม)  
   10. จ านวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตฐาน GAP (แปลง)  
   11. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  
   12. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน  
   13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
   14. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน  
   15. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน) 

  กลยุทธ์  
  1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
  2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
  3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด  
  4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
  5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
  6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ  
  8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  
  9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือ
ส่งเสริม การท่องเที่ยว  
  10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน  
  11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์  
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  12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก  
  13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  
  14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม 
จังหวัดอีสานใต ้ 
  15. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน  
  16. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
  18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
  19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต
หมู่บ้าน สันติสุข 9 ดี 
  20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร
และ อุตสาหกรรมบริการ  
  21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน  
  22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย  
  23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร  
  24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning)  
  25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
  26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  

  4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
   "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"  

  เป้าประสงค์(Goals)  
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
  2. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
  1. จ านวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย)  
  2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ร้อยละ)  
  3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
  5. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่  
ตลาดแรงงาน (ราย)  
  6. จ านวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมตาม
กฎหมาย แรงงาน (ราย)  
  7. จ านวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้เสริม  
  8. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
  9. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี)  
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  10. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และ ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
  11. จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม  
  12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
  13. ระดับความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
  2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
  3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง 
การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
  4. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของ
เด็ก และเยาวชนในทุกระดับ  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน  
  6. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจร
ของ กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  
  7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจนการดูแล
ผู้ป่วย ในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า  
  8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทางการแพทย ์9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้ 
สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)  
  11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน  

  4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

  เป้าประสงค์ (Goals)  
  1. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
  2. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนอย่างยั่งยืน  
  3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. จ านวนแหล่งน้ าจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์(แห่ง)  
  ๒. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (พ้ืนที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพ้ืนที่ชุ่มน้ า) เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                                   15 



  ๓. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม ของประชาชน   
  ๔. อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะชุมชนลดลง   
  ๕. จ านวนชุมชนที่ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่   
  ๖. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง   
  ๗. จ านวนพื้นที่เผาในที่โล่งของจังหวัดลดลง   
  ๘. จ านวนพ้ืนที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาและ 
ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา   
  ๙. จ านวนพื้นที่ป่า และพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

  กลยุทธ์   
  1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  ของ 
ประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  
  2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และ เครือข่ายประชาสังคม  
  3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้    
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด  
  4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ 
ของพลเมืองคนบุรีรัมย์  
  6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  
  7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  

  4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  
“บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี”  

  เป้าประสงค์ (Goals)  
  1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น  
  2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  ๓. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 
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  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
  1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย  
  2. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทาง 
ประชารัฐ  
  3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง 
ต่อเนื่อง  
  ๔. ระดับความส าเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
  ๕. ระดับความส าเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๖. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๗. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๘. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจต าบล  
  ๙. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
  1๐. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
  11. ระดับความส าเร็จของการผนึกก าลังประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
ประเทศ  
  1๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  1๓. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง  
  1๔. ระดับความส าเร็จของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
  1๕. ระดับความส าเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับความ 
มั่นคงของชาติ  

  กลยุทธ์  
  1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ
การ เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
หมู่บ้าน  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
อย่างยั่งยืน 
  3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือ ภายหลังจาการบ าบัดฟื้นฟู  
  4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด  
  5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไป  
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด  
  6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  
  7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด  
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  8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน  
มั่นคงและสงบสุข  
  9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  
  11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมาย
และ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
  12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
และใน ชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 

  จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด้าน คือ 
  1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
  2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม   
  4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน  

       1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์   

  วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด (Vision)   
  “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน สู่พื้นฐานคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พันธกิจ (Mission) 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุข    
และมีสุขภาวะที่ดี 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร       
  4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
  5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าขายชายแดน 
  10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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  1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues)  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
           เป้าประสงค์ (Goals)  
           1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข็มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  
           2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
           3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
           4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
           5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
           6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีความยั่งยืน 
           7. สร้างสังคมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

           กลยุทธ์ (Strategy)  
   1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
   4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
   5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
   9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
   11. เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม 
   13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
   15. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   17. เสริมสร้างความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ตัวช้ีวัด 
    1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
   2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
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   3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
   4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
   5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
   7. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
   8. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. 
   9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
   10. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
   11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด 
   12. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม 
   13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 
   15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   17.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
   5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
   2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
   4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
   5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
   6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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   7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆเพ่ือ
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
   9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
   11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

   ตัวช้ีวัด 
   1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
   5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
   6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   7. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 
   8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
   9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
   10. ร้อยละของมูลค่าการค้าขายชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
   11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
   12. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
   2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
   3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
   4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
   2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
บริการ 
   3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร 
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   5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
   8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 
   9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
   10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบ
วงจร 
   11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
   12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร  รวมถึงการ
น าระบบ IT มาใช้ด้านการตลาด 

   ตัวช้ีวัด 
   1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย 
   2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
   3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบการ 
   4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
   5. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
   6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
   7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
   8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
   9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
   10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 
   11. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
   12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึงการ
น าระบบ IT มาใช้ด้านการตลาดชุมชน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
   3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
   3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
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   4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
   4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
   5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 
   6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
   8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
ประพฤติมิชอบ 
  1.4.2  ศักยภาพของท้องถิ่น 
   จุดแข็ง(Streng : S)  
   ๑. มีศักยภาพด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยมีสโมสรฟุตบอลของจังหวัด จ านวน ๒ ทีม 
   ๒. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญท้ังในเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลาย  
   ๓. มีภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพัฒนา 
ปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทย  
   ๔. ประชากรในจังหวัด ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ เช่น ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา 
   ๕. มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนระหว่างประเทศ (กัมพูชา)ที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยง การค้าระหว่างประเทศ  
   ๖. สถานภาพทางการเมืองในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพ  
   ๗. ประชาชนมีความสามารถในด้านงานฝีมือ เช่น การทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง  
   ๘. สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่ส าคัญ 
เช่น มัน ส าปะหลังและอ้อย  
   ๙. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีให้ความร่วมมือที่เอ้ือต่อการพัฒนา  
   ๑๐. มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ (แม่น้ าชี แม่น้ ามูล ล ามาศ ฯลฯ) ไหลผ่านเหมาะกับ 
การเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ ามูล 
   ๑๑. ในจังหวัดมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายและได้รับการยอมรับ   
   ๑๒. มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงเส้นทางจากภาคตะวันออกสู่ภาคอีสานตอนล่างและ 
เชื่อมโยง ประเทศเพ่ือบ้าน  
   ๑๓. ท าเลที่ตั้งของจังหวัด ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่เป็น  
GATE WAY สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกับท่าเรือ  แหลม 
ฉบัง จังหวัดชลบุรี  
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   ๑๔. มีสถานศึกษา จ านวนมาก มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดที่มีชื่อเสียง   
   ๑๕.มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
สามารถพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 

   จุดอ่อน(Weaknesses : W)   
   ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภูมิภาค 
เดียวกัน  
   ๒. การขยายตัวด้านการลงทุนในพ้ืนที่อยู่ในอันดับต่ า  
   ๓. ขาดการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ   
   ๔. มีแรงงานที่มีอยู่ในวัยแรงงานจ านวนมากแต่มีอัตราการว่างงานสูงเนื่องจากมีแรงงาน
ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
   ๕. ประชากรมีหนี้สินครัวเรือนในอัตราที่เพ่ิมข้ึน  
   ๖. การศึกษาค่อนข้างต่ าขาดการสนับสนุนการศึกษาเฉพาะด้านและกลายเป็นเรื่องของ
ธุรกิจ มากขึ้น (เรียนพิเศษ)  
   ๗. เยาวชนขาดวินัยในตนเองและเกิดการทะเลาะวิวาท  
   ๘. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  
   ๙. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการประชาสัมพันธ์  
แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
   ๑๐.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตรที่พ่ึงพิงธรรมชาติเป็นหลัก  

   โอกาส(๐pportunities : O)  
   ๑. นโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น นโยบายการประกันราคา
พืชผล ทางการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทน พลังงาน  
ฯลฯ จากนโยบายดังกล่าว จังหวัดสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและทางเลือกการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเกษตรกร 
   ๒. การคมนาคม สามารถที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าหรือจุดรวมสินค้า  
(Logistic Center) เพ่ือการส่งออกตามเส้นทาง GATE WAY และอิสเทิร์นซีบอร์ด สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร)  
   ๓. นโยบายของรัฐมีการปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   
   ๔. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือลดรายจ่ายในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   
                               ๕. นโยบายการพัฒนาการค้าตามแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
   ๖. นโยบายภาครัฐในการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบส่งน้ าเป็นโอกาสส าหรับเกษตรกร   
   ๗. การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ (บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านสู่  
อินโดจีน เป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม)   
   ๘. ประกันรายได้เกษตรกร ในภาคเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง   

   ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threats : T)   
   ๑. ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลกส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน    
   ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันชะลอตัวท า 
ให้เกิดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่มากขึ้น  
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   ๓. การประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง    
   ๔. การคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเป็น ๒ ช่องทางจราจรจึงเป็นข้อจ ากัดต่อการ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด   
   ๕. แรงงานอพยพออกนอกพ้ืนที่จ านวนมากท าให้ขาดแคลนแรงงานในทุกภาคของการ
ผลิต   
   ๖. ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
   ๗. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก เช่น ภาวะโลกร้อน  

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.1 วิสัยทัศน์(VISION)  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

  “โครงสร้างพื้นฐานดี  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาคุณภาพชีวิต  
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ” 

      2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็น
จุดมุ่งหมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

      2.3  เป้าประสงค์ (Goals) 

  1. มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อ
ความต้องการของประชาชน 
  2. มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่  
  3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ ออกก าลัง
กายมากข้ึน 
   4. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
   5. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกล ยา
เสพติด สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
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   6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
   7. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชน  มี
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   8.เกษตรกรมีทักษะในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านเกษตรกรรม 

      2.4 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
       1.จ านวนถนน ท่อ/รางระบายน้ า ประปาส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้า แสงสว่าง 
สาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน  
  2.จ านวนสระน้ า คลอง อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าบาดาลได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น   
  3. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน   
  4. ร้อยละ/จ านวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ 
พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  
  5. ร้อยละ/จ านวนของประชาชนที่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
  6. ร้อยละของประชาชนที่ไดรับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี   
  7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  8. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน   
  9. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  10. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
  11. ร้อยละของประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและการบริการตามหลักการ 
บริหารจัดการที่ดี   

      2.5 กลยุทธ์ (Strategy) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  1.  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
   2.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพ  
      ชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
  4.  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
  5.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  6.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และ โครงสร้างระบบผัง  
       เมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  7.  การบริหารจัดการขยะ 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  
   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
   2. พัฒนาการ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และโบราณสถาน  
   3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
   5. สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
   6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี 
                ชุมชนและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม  
   1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
                  เกษตรกรรม  
   2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและ 
         ชุมชน 
   3. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค  

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
   1.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  
        ทั้งระบบ ให้ยุติธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้  
   2.  ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมี 
         ประสิทธิภาพ  
   3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
   4.  ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ 
         ทรัพย์สิน  
   2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และ  
                  ประชาชน 
   3. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น  

        2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
  1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจ   
  3. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน  
  4. การพัฒนาส่งเสริมดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   
  5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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            2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนดินแดง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต / คนบุรีรัมย์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บน
พ้ืนฐานความพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีระเบียบ
วินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (2) การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (2) การ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน
ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับภูมิภาค ในภาคบริการที่
หลากหลาย 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน การปรับโครงสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)พัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนดินแดง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท.ในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต (13) ระดับ
ความส าเร็จในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนต่อการ
บริหารจัดการภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต (12) หมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองน่าอยู่
และคุณภาพชีวิต (1) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมท่ีเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองดได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีระเบียบ
วินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (4) การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน 
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         3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ได้แก่ การพิจารณาวิเคราะห์ จุดแข็ง (S = Strength) จุดอ่อน (W 
= Weakness) โอกาส (O = Opportunity) และอุปสรรค (T = Threat) โดยวิเคราะห์ภาพรวม ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา การผังเมือง เทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  (Strength) 
  1.   มีป่าเขาเป็นแหล่งอาหาร 
  2.   มีอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน  ( ใช้ได้ตลอดปี ) 
  3.   อากาศดีและบริสุทธิ์ 
  4.   มีคลองส่งน้ าผ่านที่ท ากิน 
  5.   มีที่ท ากินเป็นของตนเอง 
  6.   มีวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ 
  7.   สามารถปลูกพืชหมุนเวียนในระหว่างปีได้ 
  8.   มีความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูง 

 

 จุดอ่อน  (Weakness) 

  1.   มีที่ท ากินไม่เพียงพอ เนื่องจากประชากรเพ่ิม 
  2.   ดินในการท าการเกษตรเริ่มเสื่อมสภาพ 
  3.   พื้นที่ป่ารอบหมู่บ้านเป็นป่าอนุรักษ์  หรือเขตอุทยานแห่งชาติไม่สามารถแสวงหา 

        ผลประโยชน์และแหล่งอาหารจากธรรมชาติได้ 
  4.   ชาวบ้านขาดความสามัคคี  เกิดความขัดแย้งในชุมชน 
  5.   ปัญหาหนี้สิน 
  6.   การดื่มสุราและเล่นการพนัน 
  7.   การรวมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรไม่เข้มแข็ง 
  8.   ร่องระบายน้ า  ถนน  ไฟฟ้า  ไม่ทั่วถึง 
  9.   คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้  ความยุติธรรม 
  10.   คณะกรรมการขาดการประชุมปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
  11.  คนในชุมชนขาดความเสียสละ ( จิตส านึกต่อสาธารณะ ) 
  12.อยู่ห่างไกลตัวเมือง ( จังหวัด )  การพัฒนาติดต่อสื่อสารล่าช้า 
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 โอกาส  (Opportunity) 
  1.   การคมนาคมสะดวก 
  2.   เป็นเส้นทางผ่านสู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
  3.   แหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่งหากได้รับการพัฒนา  จะเป็นประโยชน์ต่อการอาชีพ 
        เกษตรกรรม 
  4.   พื้นที่ตลอดแนวชายแดนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาของทางราชการ 
  5.   ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและไม้ผลหลายชนิด 
 
 อุปสรรค/ข้อจ ากัด (T : Threat) 
         1.   คนนอกพ้ืนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าไม้  และพ้ืนที่ท ากินมีการถ่ายโอนสิทธิ 
                        ขาย / จ านอง 
         2.   ราษฎรมีความแตกต่างด้านบานทางเศรษฐกิจ  ปัญหาสิทธิที่ท ากิน 
         3.   ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ประเพณีทางสังคม 

    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  ในสถานการณ์ด้านการกระจายอ านาจที่ไม่ชัดเจน การเมืองยังขาดเสถียรภาพ ท าให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดทรัพยากรด้านต่างๆ มาใช้พัฒนาพ้ืนที่  แนวนโยบายด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
ส่วนกลาง ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความพร้อมในหลายด้าน  ที่
จะพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ เข้าถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้กับ  
ประชาชนในพื้นท่ีได ้
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  ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน  แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  บริหารทั่วไป  บริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม  การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองคลัง ส านักปลัด 

2 การพัฒนาการท่องเที่ยว บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 
เศรษฐกิจ เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
เศรษฐกิจ ก่ารศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
กองการศึกษา กองคลัง 

สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 
3 การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สวัสดิการสังคม กองคลัง 
4 การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องค์กร 
บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

5 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

เศรษฐกิจ บริหารทั่วไป สวัสดิการสังคม กองคลัง 
รวม 5 5 10 6 1 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            
                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร ์: การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

            

  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
  1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

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

  1.3 แผนงานการศึกษา - - 8 3,574,500 17 3,994,500 17 3,994,500 17 3,994,500 59 15,558,000 
  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - 13 740,000 18 1,020,000 18 1,020,000 18 1,020,000 67 3,800,000 
  1.5 สังคมสงเคราะห ์ - - 6 80,000 9 130,000 8 120,000 8 120,000 31 450,000 
  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - 41 6,750,000 61 11,400,000 62 11,440,000 62 11,440,000 226 41,030,000 
  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  1.8 แผนงานการศาสนา  
        วัฒนธรรมและนทนาการ 

- - 6 230,000 12 790,000 10 490,000 12 790,000 40 2,300,000 

  1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  1.10 แผนงานงบกลาง  - - 5 6,919,000 5 6,919,000 5 6,919,000 5 6,919,000 20 27,676,000 

รวม - - 79 18,293,500 122 24,253,500 120 23,983,500 122 24,283,500 443 90,814,000 
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แบบ ผ.01 



                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2)ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว  

            

  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
  2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

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

  2.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  2.5 สังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
  2.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  2.8 แผนงานการศาสนา  
        วัฒนธรรมและนทนาการ 

- - 8 280,000 11 630,000 12 830,000 12 830,000 43 2,570,000 

  2.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  2.10 แผนงานงบกลาง  - - - - - - - - - - - - 

รวม - - 8 280,000 11 630,000 12 830,000 12 830,000 43 2,570,000 
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แบบ ผ.01 



                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาการ
เกษตร  

            

  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
  3.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

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

 31.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  3.5 สังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
 31.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
  3.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  3.8 แผนงานการศาสนา  
       วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

  3.9 แผนงานการเกษตร - - 2 40,000 9 880,000 8 630,000 10 1,130,000 29 2,680,000 
  3.10 แผนงานงบกลาง  - - - - - - - - - - - - 

รวม - - 2 40,000 9 880,000 8 630,000 10 1,130,000 29 2,680,000 
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แบบ ผ.01 



                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4)ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาขีด
สมรรถนะองคก์ร  

            

  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - 11 1,870,000 15 4,481,000 13 4,280,000 13 4,280,000 52 14,911,000 
  4.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  4.5 สังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 4 660,000 3 610,000 2 110,000 9 1,380,000 
  4.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  4.8 แผนงานการศาสนา  
       วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

  4.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  4.10 แผนงานงบกลาง  - - - - - - - - - - - - 

รวม - - 12 1,900,000 20 5,171,000 17 4,920,000 16 4,420,000 65 16,411,000 
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แบบ ผ.01 



                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5)ยุทธศาสตร ์: การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

            

  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
  5.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

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

  5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  5.5 สังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - -- - - - 
  5.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - 10 210,000 17 415,000 17 415,000 16 335,000 60 1,375,000 

  5.8 แผนงานการศาสนา  
       วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

  5.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  5.10 แผนงานงบกลาง  - - - - - - - - - - - - 

รวม - - 10 210,000 17 415,000 17 415,000 16 335,000 60 1,375,000 
รวมท้ังสิ้น - - 111 20,723,500 179 31,349,500 174 30,778,500 176 30,998,500 640 113,850,000 
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แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
     1.1 แผนงาน    :  บริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงตกแต่ง
ภายในห้องประชุม อบต.
โนนฯ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สวยงาม 

จ านวน  1  ห้อง -  200,000 200,000 - - จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ตดิตั้ง
ภายในห้อง
ประชุม 

เกิดความสะดวก
ในการจัดการ
ประชุม 

ส านักปลดั 

2. โครงการจดัหารถบรรทุก
น้ า 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยแล้ง 

รถบรรทุกดี
(เซล)บรรทุกน้ า 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า6,000 
ซีซี จ านวน 1 

คัน 

-  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน  1  คัน ประชาชนท่ี
ประสบภัยแล้ง
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

3 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

-นายก อบต. 
- สมาชิกสภา 
อบต. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผูม้า
ใช้สิทธิ 

สมาชิกสภาครบ
ตามจ านวนที่
กฎหมายก าหนด 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
     1.1 แผนงาน    :  บริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับเสด็จ 

เพื่อให้สมพระเกียรต ิ พระหากษัตริย์
และพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ 

-  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดการรับเสด็จ 

การจัดพิธีการ
รับเสด็จเป็นไป
อย่างสมพระ
เกียรต ิ

ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ปีละ 1 ครั้ง -  200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของบุคล
กรที่ไดร้ับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากร
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
ของ อบต. 

ครอบคลุม่ทุก
พื้นที่ในเขต 
อบต. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นธรรม 

กองคลัง 

7. โครงการจดัหาอุปกรณ์
เครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์ส าหรับ
ระบบบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อใช้ในงานบุคคล จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 1,000 - - จ านวน  1  
เครื่อง 

เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการ
น าเข้าข้อมูลของ
บุคลกร 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
     1.1 แผนงาน    :  บริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

8 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
และสนบัสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ในพื้นที่ อบต. -  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สนับสนุน 

สนับสนุน
โครงการเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

9 โครงการรณรงค์สรา้ง
ความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางถนน  
ทางน้ าและอุบัติภยั  และ
อื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักป้องกันการเกิด
อุบัติภัยต่าง ๆ  มาก
ขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมอบรม 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
อุบัติภัยต่างๆ 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดัตั้งศูนย์
สารสนเทศการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีศูนย์รวมการ
เรียนรู ้

จ านวน 1 ศูนย์ 
 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผูเ้ข้า
มาศึกษาข้อมูล 

ประชาชนเกิด
การเรยีนรู ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                     
                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
     1.1 แผนงาน    :  บริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

12  โครงการจดัท าศูนย์ 
ประสานโนนดินแดงเป็น
ศูนย์ฝึกอบรม  

เพื่อให้ประชาชนมี 
ศูนย์ฝึกอบรม 

หมู่ที่  9  
 

-  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 ศูนย ์ ประชาชนมีศูนย์
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั 

13  โครงการจดัซ้ือวัสดุ  
ครุภณัฑ์ส าหรับศูนย์ 
ประสานระดับอ าเภอ  

เพื่อส่งเสริมการ 
บริหารงานของศูนย์
ประสานระดับ 
อ าเภอ 

ศูนย์ประสาน 
ระดับอ าเภอ  

 

-  10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สนับสนุน 

ศูนย์ประสานฯ 
มีวัสดุ ครุภณัฑ์
ในการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลดั 

14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณอาคารที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อให้ที่ท าการ 
อบต.มีภูมิทัศน์ที่น่า
อยู่น่าท างาน 

ที่ท าการ อบต. 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาพภมูิทัศน ์ ท าการ อบต.มี
ภูมิทัศน์ที่น่าอยู่
น่าท างาน 

กองช่าง 

15 โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ เพื่อบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เต็มพื้นท่ี อบต. 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
การบริการดีขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
     1.2 แผนงาน    : การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อทบทวนความรู้
ให้แก่ อปพร. 

สมาชิก อปพร.
ในสังกัด อบต. 

-  30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน อปพร.ที่
เข้ารับการฝึก
ทบทวน 

อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน    : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)  

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการอบรมครูพีเ่ลี้ยง
ในการพัฒนาเด็กและศูนย์
เด็ก 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ศูนย์เด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ อบต.โนนฯ 
ศูนย์ซับคะนิง,  

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

-  20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง/ปี   

บุคลากรมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ/ 
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
เด็กให้มีสภาพดีใน
การใช้งาน 

ศูนย์ อบต.โนนฯ 
ศูนย์ซับคะนิง,  

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

-  300,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 3 ศูนย ์ ศูนย์เด็กมสีภาพ
ดีสะอาด 
ปลอดภัย  

กองการศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้น่าเรียน 

ศูนย์ อบต.โนนฯ 
ศูนย์ซับคะนิง,  

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 3 ศูนย ์ ศูนย์เด็กมภีูมิ
ทัศน์สวยงาม 
น่าเรียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นซับ
สมบูรณ์ ม.10 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
เรียนในสภาพดีขึ้น 
 

ศูนย์ซับสมบูรณ ์ - - 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 หลัง มีศูนย์เด็กทีไ่ด้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการจดัหาอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการที่ดี  
ครบถ้วน  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนฯ 

-  560,000  560,000 560,000  560,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา  
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แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา        
                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน    : การศึกษา   

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดัหาอาหาร 
กลางวัน 
- ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.) 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการที่ดีและ
ครบถ้วน 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต 

อบต. 

-  1,260,000 
(งบอุดหนุน) 

1,260,000 
(งบอุดหนุน) 

1,260,000 
(งบอุดหนุน) 

1,260,000 
(งบอุดหนุน) 

ร้อยละของเด็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีโภชนาการ
ที่ด ี

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัหาอาหาร
เสรมินม 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการที่ดีและ
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขต 
อบต.โนนฯ 

-  1,200,000 830,000 830,000 830,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับอาหาร
เสรมินม  

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา  

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ได้แก ่
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

เพื่อให้โอกาส
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพโดยเท่า
เทียมกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขต 
อบต.โนนฯ 

(อายุ 3-5 ปี) 

- 50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวนวัสดุ
การศึกษาท่ีจัด
ให้ศูนย์ฯ 

นักเรียนได้รับ
โอกาสการศึกษา
ที่มีคุณภาพและ
เท่าเทียมกัน 

กองการศึกษา  

 9 โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซยีน 

ศพด.ในเขต 
อบต.โนนฯ 

- - 30,000 30,000 30,000 บรรจุหลักสตูร
การเรยีนรู้ใน
โรงเรียน 

เด็กนักเรยีนมี
ความพร้อมสู่
สังคมอาเซียน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา       
                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
            องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน    : การศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (รายหัว) 
-ค่าจัดการเรียนการสอน
(หัวละ 1,700 บาท) 

เพื่อให้โอกาส
นกัเรียนได้รับ
การศกึษาที่มี
คณุภาพโดยเทา่
เทียมกนั 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(อายุ 2-5 ปี) 

-  144,500 
(งบอุดหนุน) 

144,500 
(งบอุดหนุน) 

144,500  
(งบอุดหนุน) 

144,500  
(งบอุดหนุน) 

จ านวน 3  ศูนย ์ นักเรียนได้รับ
โอกาสการศึกษา
ที่มีคุณภาพและ
เท่าเทียมกัน 

กองการศึกษา  

11 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
เด็กเล่น 

เพื่อให้อปุกรณ์เด็ก
เลน่มีสภาพใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ศูนย์ อบต.โนนฯ 
ศูนย์ซับคะนิง,  

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

-  40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 3 ศูนย ์ เด็กมีของเล่นท่ี
ปลอดภัย 

กองการศึกษา  

12 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาการด้าน
การศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
การศึกษาและอื่น ๆ 

ศูนย์ อบต.โนนฯ 
ศูนย์ซับคะนิง,  

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 3 ศูนย ์ เด็กมีพัฒนาการ 
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 
 

13 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้
วิธีป้องกันการจมน้ า 

โรงเรียนในเขต 
อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การอบรม 

ลดอัตราการการ
จมน้ าของเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา       
                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน    : การศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

14 โครงการศูนย์เด็กปลอด
โรค เช่น โรคมือเท้าปาก 

เพื่อให้เด็กนกัเรียน
มีสขุภาวะที่ดี  

จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

-  - 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับ 

เด็กนักเรยีน
ปลอดภัยจาก
โรคระบาด 

กองการศึกษา  

15 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิใน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดใหเ้ด็ก

นักเรียน 

-  - 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ
หลักเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยา
เสพติดและ
ความรุนแรง 

กองการศึกษา  

16 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเด็กนักเรยีน 

เพื่อให้นักนักเรียน
เกิดความสามัคคี
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กนักเรยีนใน
เขต.อบต 

- - 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนรู้จัก
ความสามัคคี
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา  

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เครื่องดนตรีในโรงเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ความสามารถดา้น
ดนตร ี

โรงเรียนในเขต 
อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนเครื่อง
ดนตรีที่
สนับสนุน 

เด็กนักเรยีนมี
ความสามารถ
ด้านดนตร ี

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.4 แผนงาน    : สาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาในการ
ก าจัดขยะบริเวณ
สวนสาธารณะและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อความสะอาด 
สวยงาม ปลอดภยั 

สถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
สวนสาธารณะ
ในเขต อบต. 

-  60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง 

สถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
สวนสาธารณะ
สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ,ผู้อยู่ในวัยเสี่ยง
และอื่นๆ 

เพื่อให้ผู้สงูอายมุี
สขุภาพแข็งแรง 

ผู้สูงอายุและผู้
อยู่ในวัยเสี่ยง 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้สูงอายุและผู้
อยู่ในวัยเสี่ยงมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการประชาสมัพันธ์
และรณรงค์ควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยจาก
โรคตดิต่อ 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ตดิโรค
ลดลง 

ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันการ
ติดโรคติดต่อ 

ส านักปลดั 

4 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการใน
พื้นที่ในการผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร
ปลอดภัย 

ผู้ประกอบการ
ในเขต อบต. 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม 

ผู้บริโภคไดรับ
อาหารที่
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



   รายละเอียดโครงการพัฒนา  
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.4 แผนงาน    : สาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561  
(บาท)   

2562  
(บาท)  

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565     
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพื่อควบคมุโรค
ไข้เลอืดออกให้
น้อยลง 

จ านวน  1  
เครื่อง 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 มีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน 

อัตราผู้ป่วยจาก
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง 

ส านักปลดั 

6 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ด ี

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

-  280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละของการ
เกิดโรคภัยไข้
เจ็บลดลง 

ประชาชนใน
พื้นที่สุขภาพดี
ขึ้น 

 

ส านักปลดั 

7 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริโภคไม่ถูกเอา
เปรียบจากผู้
จ าหน่ายสินค้า 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
สินค้าท่ีดีมี
คุณภาพสมราคา 

ส านักปลดั 

8 โครงการช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ระยะยาว 

เพื่อให้ผู้ป่วยระยะ
ยาว/ผู้ป่วยติดเตียงมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ผู้ป่วยตดิเตียง/
ผู้ป่วยระยาวใน

พื้นที่ อบต. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ป่วยท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยตดิเตียง/
ผู้ป่วยระยะยาว
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.4 แผนงาน    : สาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

9 โครงการมหัสจรรย์พันวัน
(ตั้งแต่ตั้งครรภ์ แรกเกดิ 
จนถึงอายุ 6 ขวบ) 

เพื่อดูแลส่งเสรมิ
พัฒนาการให้กับ
หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอด เด็กแรก
เกิดจนถึงอายุ 6 
ขวบ 

หญิงตั้งครรภ์ใน
พื้นที่ อบต. 

-  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ เด็ก
แรกเกิดจนถึง
อายุ 6 ขวบท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

หญิงตั้งครรภ์ 
เด็กแรกเกดิมี
พัฒนาการที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการตรวจคดักรอง
สุขภาพประจ าป ี

เพื่อเฝ้าระวังการ
เจ็บป่วยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

ประชาชนใน
พื้นที ่อบต. 

-  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

ลดอัตราการ
เจ็บป่วยของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการดูแลทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ก าจัดขยะมลูฝอย  น้ าเสยี 
การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
และอื่น ๆ 
 

เพื่อให้ความรู้ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้น 
 

ภายในพื้นที่ 
อบต. 

-  30,000 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
รักษา
สิ่งแวดล้อมใหด้ี
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.4 แผนงาน    : สาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

12 โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เยาวชนรู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ภายในเขต 
อบต. 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วม 

เยาวชนรู้จัก
รักษาและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักวิธีป้องกันโรค
จากสัตว ์
ต่าง ๆ ได้เพิม่ขึ้น 

พื้นที่ภายในเขต 
อบต. 

-  40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละการแพร่
ระบาดลดลง 

ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันโรค
จากสัตว์ตา่งๆ 
ได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

14 โครงการรักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน (อัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริ) 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ใช้
ประโยชนไ์ด้นาน ๆ 

พื้นที่ภายในเขต 
อบต. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อม
คงความสมบรูณ ์

สภาพแวดล้อม
คงความสมบรูณ ์

ส านักปลดั 

15 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพของผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

หมู่ที่  9 - - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 แห่ง ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อช่วยกันก าจัด
ขยะในชุมชน 

เต็มพื้นท่ี อบต. - - 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที่
ลดลง 

ชุมชนสะอาด
ปลอดขยะ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา  
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     1.4 แผนงาน    : สาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก  
2561  
(บาท)   

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565     
(บาท) 

17  โครงการเผยแพร่ความรู้ 
และส่งเสรมิการอนุรักษ์ 
สัตว์ป่า  พื้นที่ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
รอบเขตรักษาพันธส์ัตว์ป่า 
ดงใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชน 
ตระหนักถึงการ 
อนุรักษ์สัตว์ป่า  
พื้นที่ป่าไม ้
  

เต็มพื้นท่ี อบต. 
 

-  30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

ร้อยละของผู้ 
ร่วมโครงการ 

อัตราการตัดไม้ 
ท าลายป่าลดลง 

ส านักปลดั  

18 โครงการจดัหาถังขยะและ
อุปกรณ์อื่น ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาดมากข้ึน 

เต็มพื้นท่ี อบต. 
 

-  - 50,000 50,000 50,000 มีถังขยะ
พอเพียง 

บ้านเมองเกิด
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     1.5 แผนงาน    :  สังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการจดัหาอุปกรณ์
อ่านบัตรอเนกประสงค์
ส าหรับลงทะเบียนขอรับ
สวัสดิการเบีย้ยังชีพ 

เพื่อรองรับการ
ลงทะเบียนผ่าน
ระบบสารสนเทศ
การจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ของ อปท. 

จ านวน  1  
เครื่อง 

-  - 1,000 - - ระยะเวลาการ
ขึ้นทะเบียนเร็ว
ขึ้น 

การขึ้นทะเบียน
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ 

เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการมีศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได ้

คนพิการในพ้ืนท่ี 
อบต. 

-  10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของคน
พิการที่ไดร้ับ
การส่งเสริม 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการวันคนพิการสากล เพื่อจัดกิจกรรมวัน
คนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี 
อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคนพิการ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คนพิการไดร้ับ
การดูแลใส่ใจ
และเห็นคุณค่า 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงกาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา,ผู้พิการ,ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสใน

พื้นที่ อบต. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                     
              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     1.5 แผนงาน    :  สังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมผูสู้งอายุ 
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 
และ

ผู้ด้อยโอกาส 

-  10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุ คน
พิการมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากช้างป่า 

เพื่อบรรเทา
ช่วยเหลือเยยีวยาให้
ผู้ประสบปญัหา 

ผู้ประสบปญัหา
ในเขต อบต. 

-  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ประสบ
ปัญหา 

ผู้ประสบปญัหา
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เยียวยา 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมการ
จัดเก็บข้อมลูและ
ประมวลผล จปฐ. 

เพื่อศึกษาปัญหา
ภายในพื้นที ่

เต็มพื้นท่ี อบต. - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ข้อมูลที่จัดเก็บ
ได้ชัดเจน 

มีข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     1.5 แผนงาน    :  สังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

8 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ตามโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

สนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเหล่า
กาชาดฯ 
 

ปีละ 1 ครั้ง -  10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนโครงการ
ที่อุดหนุน 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมภารกิจ
สาธารณกุศล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
โนนดินแดงตามโครงการ
กิ่งกาชาดอ าเภอโนนดิน
แดงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภยัและ
ผู้ด้อยโอกาส 

สนับสนุน
งบประมาณการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย
และผูด้้อยโอกาส 

ปีละ 1  ครั้ง -  10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนโครงการ
ที่อุดหนุน 

ภารกิจสาธารณ
กุศลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา       
                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น  ม.1 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.3 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
ม. 5 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                                                                                                                                              55
           

แบบ ผ.02 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นจาก 
ม.7 – ม.15 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นม.9 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.10 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.11 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.12 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.13 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.14 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.15 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. บริเวณข้างแปลงนา
ปราณตีต่อจากซอยข้างวัด
เหนือ ม.3 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. บริเวณข้างแปลงนา
ปราณตีต่อจากซอยข้าง 
วัดเหนือ ม.13 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.1 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.3  
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.5  
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.7 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.8 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.9 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้ถนนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                       
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
               องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.10 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.11 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.12 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)     

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  
  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต     
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.13 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.14 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.15 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.1 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.5 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจาก ม.7 - ม.15 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.7 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ช่วง ม.2 , 
3,8, และ ม. 13 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.9 
 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.10 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.11 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตรม.12  
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สญัจรและขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.14 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สญัจรและขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.15 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สญัจรและขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
และขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกช่วง  ม.2, 3, 8, 
13 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกช่วง  ม.9 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.สองข้าง
ทางพร้อมบ่อพัก ม.
1,5,10,11,12,14,15 
 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 
 

วางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก
กว้าง  1  ม. 
ยาว   1  ม. 
ลึก 1  ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 7  สาย
ทาง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
ถนนคงสภาพดี
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอย 9 
(อ่างซับคะนิง ซ.ข้างวัด) 
ม.14 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 
 

กว้าง  2  ม. 
ยาว 1,000ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
ถนนคงสภาพดี
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                                                                                                                                    66
           

แบบ ผ.02 



             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. ม.1 แนว
เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 
 

กว้าง 2 ม. 
ยาว 8 ม. 
 

-  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. ม.15 
 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 

กว้าง  2ม. 
ยาว   12ม. 
 

- - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

น้ าระบายได้
สะดวก และลด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ม.10 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 12  ม. 
ยาว  12ม. 

- - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 ฝาย น้ าระบายได้
สะดวก และลด
การท่วมขัง 

 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้างฝาย    
น้ าล้น ม.11 , ม.14 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขัง 
 

กว้าง 12 ม. 
ยาว 12 ม. 
 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 ฝาย น้ าระบายได้
สะดวก และลด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
 

47 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.14 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 

ปากรางกว้าง 1
ม.ท้องรางกว้าง 
0.40 ม. ยาว  
250 ม.ลึก 
0.80 ม. 

- - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ ามี
สภาพดีขึ้น 

น้ าระบายได้
สะดวก และลด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

48 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.15 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
บริเวณถนน 
 

ปากรางกว้าง 1
ม.ท้องรางกว้าง 
0.40 ม. ยาว  
450 ม.ลึก 
0.80 ม.  

- - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ ามี
สภาพดีขึ้น 

ระบายน้ าได้
สะดวก และลด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะระบบไฟฟ้า   
โซล่าเซลล ์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
 

ทุกหมู่บ้าน - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะ  ระบบไฟฟ้า  
ระบบโซล่าเซลล์และอื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

ทุกหมู่บ้าน - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 
 

51 โครงการซ่อมแซมระบบ
กรองน้ าประปา  
ม.10 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้ที่มีคุณภาพ 
 

หมู่ 10 
บ้านซับสมบรูณ ์

 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1  จุด น้ าประปามคี่า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

52 โครงการซ่อมแซมระบบ 
ประปาหมู่บ้าน ม.11 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้ที่มีคุณภาพ 

ม.11  
บ้านซับคะนิง 

- - 200,000 200,000 200,000  จ านวน  1  
แห่ง 

น้ าประปามคี่า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

53 โครงการขุดเจาะบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น า้ใช้ในฤดแูล้ง 

ม.9 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1  แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้โดยสะดวก  

กองช่าง 

54 โครงการขุดเจาะบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น า้ใช้ในฤดแูล้ง 

ม.11 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1  แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้โดยสะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อแก้ปัญหาภยั
แล้งในพืน้ท่ี 

ขนาดไม่น้อย
กว่า 5,00 วัตต ์

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 ระบบ ประชาชนมีน้ า
ใช้โดยสะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการจดัท าป้ายช่ือ
สถานท่ีราชการ 
- ป้ายช่ือหน่วยงาน 
- ป้ายช่ืออาคารส านักงาน 
อบต.โนนดินแดง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3  ป้าย  300,000 300,000 300,000 300,000 ป้ายช่ือ
หน่วยงาน 
จ านวน 3 ป้าย 

ผู้มาตดิต่อ
ราชการเกิด
ความสะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและกั้นแนวเขต
บริเวณแหล่งหินตดั ม.1 

เพื่อบอกแนวเขตให้
ชัดเจน 

จัดท ารั้วรอบ
แนวเขต 

- - - 40,000 40,000 มีแนวเขตแสดง
ชัดเจน 

แหล่งหินตัด
ได้รับการดูแล 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการจดัท าแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ 

เพื่อจัดท าแนวเขต
ให้ชัดเจน 

พื้นที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขตแสดง
ชัดเจน 

พื้นที่สาธารณะมี
แนวเขตชัดเจน 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                                                                                                                                              70 

แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างขยายเขต
ความกว้างถนนภายใน  
 ม.10 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายกว้างเส้น
ละ  1  ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 ขนาดความกว้าง
ที่ขยาย 

เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

60 โครงการจดัท าซุ้มเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ที่ท าการ อบต. - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 ซุ้ม แสดงถึงความจง
รักภัคดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ม.15 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมส่วนรวม 

ม.15 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีเพื่อท า
กิจกรรม
ส่วนรวม 

กองช่าง 

62 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน
เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

พื้นที่ในเขต 
อบต. 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนจุดที่
ก่อสร้าง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ าถามถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
     1.6 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)    

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565     
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารเอนกประสงค์  

เพื่อให้เกิดความ 
สะดวกเหมาะสม
กบัการปฏิบตัิงาน  

อาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.โนนฯ 

-  - 500,000 500,000 - จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ตดิตั้ง
ภายในห้อง
ประชุม 

เกิดความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

64 โครงการจดัหาถังเก็บน้ า
ส าหรับบริโภค-อุปโภค
อาคารส านักงาน อบต. 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอในอาคาร
ส านักงาน 

จ านวน  4  ถัง  -  - 50,000 - - จ านวนถังเก็บน้ า
ที่ติดตั้ง   

มีน้ าใช้อย่าง
สะดวกและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

65 โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงศูนย์ประสาน
ราชการ อบต.โนนดินแดง  
และศูนยร์วมข้อมลูช่าว 
สารการจัดซื้อหรือการจา้ง 

เพื่อให้มีศูนย์
ประสาน 
ราชการที่ได้
มาตรฐาน 
 

ศูนย์ประสาน
ราชการอบต./
อ าเภอโนนดิน

แดง 
 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 ศูนย ์ ศูนย์ประสาน 
ราชการที่ได้
มาตรฐาน 
 

ส านักปลดั 

66 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถท่ีท าการ อบต. 

เพื่อให้อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

จ านวน 1 หลัง - - 100,000 100,000 100,000 จ านวน  1  หลัง มีที่จอดรถ
พอเพียง 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 5  : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1.7 แผนงาน    : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการณรงค์การป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

เพื่อแก้ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที ่อบต. 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
ลดลง 

เกิดสังคมสงบ
สุข 

ส านักปลดั 

2 โครงการเข้าค่ายเยาวชน
ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ี 
อบต. 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วม 

เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

3 โครงการจติอาสาพัฒนา
หมู่บ้านสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวม 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีร่วม
เป็นจิตอาสา 

เกิดความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการออม ส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักและให้
ความส าคญักับการ
ออม 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีอัตราการออม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ฐานะดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว 

เพื่อให้เกิดสังคม
ครอบครัวอบอุ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 อัตรการเกิด
ปัญหาครอบครัว
ลดลง 

เกิดสังคม
ครอบครัวอบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 5  : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1.7 แผนงาน    :   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
สตรีให้ครอบคลมุทุก
ด้าน 

สตรีในเขต 
อบต. 

-  10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของสตรี
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีบทบาท
และมีศักยภาพ
ในสังคมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีบทบาท
มากขึ้น 
 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ อบต. 

-  10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
มีบทบาทมาก
ขึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการอบรมอาชีพสตรี
และอื่น  ๆ 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ให้กับสตรีและสร้าง
รายได ้
 

กลุ่มสตรีในเขต 
อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 สตรมีีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สตรีมีอาชีพ
และรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีในครอบครัว
มากขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. - 10,000 10,000 10,000 10,000 รู้จักความ
สามัคค ี

เกิดความ
สามัคคีใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 5  : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1.7 แผนงาน    :   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

10 โครงการจดัเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชน
รู้จักแสดงความ
คิดเห็น 

ทุกหมู่ในเขต 
อบต. 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วม 

เกิดการระดม
ความคิดและมี
การพัฒนาได้
ตรงความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

11 โครงการคดัแยกขยะใน
ครัวเรือน 

รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

ทุกครัวเรือน -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะ 

ลดปรมิาณขยะ
ในครัวเรือนและ
ชุมชน 

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านศีลปะ หัตถกรรม เช่น 
- การท าบายศร ี
- ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 

เพื่อให้ราษฎรม์ี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงาน
ท าและมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการจดัท าร้านคา้
ชุมชน ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ม.9 - - 80,000 80,000 - ผลิตภณัฑ์ที่
จ าหน่ายใน
ร้านค้าชุมชน 

มีที่ให้วาง
จ าหน่ายสินค้าที่
มั่นคง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 



            รายละเอียดโครงการพัฒนา  
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 5  : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1.7 แผนงาน    :   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ  
โครงการ)  

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561   
(บาท)   

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565     
(บาท) 

14  โครงการประชาศึกษาและ  
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพื่อสร้าง  
ความสัมพันธ์อันดี  
กับชุมชน 

เต็มพื้นท่ี อบต.  
 

-  30,000  30,000  30,000  30,000  ร้อยละของ 
ชุมชนที่เข้าร่วม 

สามารถสรา้ง 
ความสัมพันธ์อัน 
ดีกับชุมชนได ้

ส านักปลดั  
 

15 อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดง
ตามโครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แผนยุทธศาสตรฯ์ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

ปีละ 1 ครั้ง -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลดั 

16 อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดง
ตามโครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์และสร้าง
จิตส านึกการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

ปีละ 1 ครั้ง -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลดั 

17 อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดง
ตามโครงการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิด้านการจัดหา
วัสดุตรวจสารเสพติดและ
อุปกรณ ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

ปีละ 1 ครั้ง -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี
ทางศาสนาและงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษา 

2 โครงการท้องถิ่นไทยชิด
ใกล้ธรรมมะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นผู้
ประพฤติดมีีศีลธรรม 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

-  30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดสังคมปกติ
สุข 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมการเข้า
วัดปฏิบัติธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
วัดปฏิบัติธรรม 

ประชาชนมี
ศีลธรรมและ
ด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

กองการศึกษา 

4 โครงการณรงค์การออก
ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลัง
กายมากขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ลดอัตราการ
เจ็บป่วย 

กองการศึกษา 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                77 

แบบ ผ.02 



             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯประชาชน 

-  100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เกิดความ 
สัมพันฺธ์อันดี
และความรัก
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 

6 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหาร ส.อบต. 
และเจา้หน้าท่ี อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร ส.
อบต.และเจ้าหน้าท่ี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น 

ผู้บริหาร ส.
อบต. 

เจ้าหน้าท่ี  อบต. 
 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ  ส.
อบต.และ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร ส.
อบต.และ
เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรู้จัก
และป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร
เพิ่มขึ้น 
 

เจ้าหน้าท่ี อบต. 
ผู้บริหาร สมาชิก 

อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของการ
ทุจริตลดลง 

เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักปลดั 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                    78 

แบบ ผ.02 



         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

8 โครงการจดัหาอุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬา 

จ านวน 14 หมู ่
 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์
กีฬาท่ีสนับสนุน 

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
อย่างเพียงพอ 
 

กองการศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ม.1 (สนาม
เซปัตตะกร้อ, 
วอลเล่ย์บอล) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามในการเล่น
กีฬา 
 

หมู่ที่  1 
 

-  - 200,000 - 200,000 จ านวน 1  แห่ง ประชาชนมี
สนามในการเล่น
กีฬา 

กองข่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬา ม.9 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่  9 
 

- - 100,000 - 100,000 สภาพสนามกีฬา
ใช้งานได้ด ี

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองช่าง 

11 โครงการจดัหาเครื่องออก
ก าลังกายและอื่น ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลัง
กาย 

เต็มพื้นท่ี 
 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเครื่อง
ออกก าลังกายที่
จัดสรร 

เกิดการออก
ก าลังกายมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

12 อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดง
ตามโครงการกินปลาหน้า
เขื่อน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปีละ 1 ครั้ง - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักนัก
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจใน
พื้นที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                  79 

แบบ ผ.02 



          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

13 โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีกิจกรรมและอื่น 
ๆ ระดับอ าเภอ, จังหวัด
ให้แก่ส่วนราชการ 

เพื่ออุดหนุนงาน
ประเพณีระดับ
อ าเภอ 
 

ปกครองอ าเภอ
โนนฯ 

 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ
ที่อุดหนุน 
 

ประเพณีท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ
ได้รับการสบื
สาน 

กองการศึกษา 

14 โครงการส่งเสริมดา้น
การศึกษา, งานประเพณี
ของชุมชนและหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักอนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกพื้นที่ 
ในเขต อบต. 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประเพณี
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประเพณีได้รับ
การสืบสาน 
 

กองการศึกษา 

15 โครงการอุดหนุนงาน
จังหวัดบุรีรมัย์ตาม
โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
(งานวันสถาปนาเมือง
แปะ) 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์ประเพณี
ดั้งเดิม 

ส านักงาน
จังหวัดบุรีรมัย ์

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

16 โครงการปลูกต้นไม้ 2 ข้าง
ทางและบริเวณอื่น ๆ 

เพื่อปรับปรุงบรเิวณ 
2 ข้างทางให้มีความ
ร่มรื่น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนต้นไม่ที่
ปลูก 

บริเวณ 2 ช้าง
ทางมีความร่ม
รื่น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

17 โครงการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตเิชิงอนุรักษ์ 
 -โครงการจุดชมวิวโป่ง
แดง 
-โครงการจดุชมวิวผาหิน 
 ซ้อน 
-โครงการล่องแพเชิง 
 ธรรมชาต ิ
-โครงการแหล่งท่องเที่ยว
ทาง โบราณสถาน 
-โครงการส่งเสรมิโรงเรียน
วิถีชีวิตและภูมิปญัหา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ให้
มีสภาพพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

จ านวน  5  
แหล่งท่องเที่ยว 

-  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยว
มีสภาพสวยงาม 

ส านักปลดั 

18 โครงการดูแล ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงดูแล
สวนสาธารณะใหด้ี
ขึ้น 

หมู่ที่  9 
 

-  - 50,000 50,000 50,000 สวนสาธารณะมี
สภาพสวยงาม 

สวนสาธารณะมี
สภาพสวยงาม 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

19 โครงการสร้างทุ่นลอยน้ า
บอกแนวเขตน้ าลึกใน
เขื่อนล านางรอง  ม.9 

เพื่อมีแนวเขตบอก
เขตน้ าลึก 
 

เขื่อนล านางรอง -  - 50,000 50,000 50,000 มีแนวเขตบอก
น้ าลึก 

สามารถลด
อัตราการจมน้ า
ของประชาชน
ได ้

ส านักปลดั 

20 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้มีป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

เต็มพื้นท่ี -  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายที่
ติดตั้ง 

มีป้ายบอก
สถานท่ี
ท่องเที่ยวชัดเจน 

ส านักปลดั 

21 โครงการจดัซื้อ / จัดหา
พัสดุ ด้านการอ านวยการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
กรวย, แนวก้ัน, ป้าย
จราจร, ไฟจราจร ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์ด้านจราจร
เพียงพอในการ
ท างาน 
 

วัสดุอุปกรณ์
จราจรต่างๆ 

 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 

มีพัสดุในการ
ปฏิบัติงาน
พอเพียง 
 

ส านักปลดั 

22 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรมและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

หมู่ที่  14 -  - - 200,000 200,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ท ากิจกรรมและ
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง               82
        

แบบ ผ.02 



                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.8 แผนงาน    : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

23 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโนนดินแดงตาม
โครงการจดังานวันท่ีระลึก
อนุสาวรีย์เราสู ้

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 
 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง การด าเนินเงิน
ส าเรจ็ลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

24 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย์ตาม
โครงการจดังานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

สนับสนุน
งบประมาณ 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง การด าเนินเงิน
ส าเรจ็ลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 



                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1:ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3: การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาเกษตรกรรม 
     1.10 แผนงาน    :  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

เกษตรกรใน
พื้นที ่

-  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ก าจัดศัตรูพืช
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 

2 โครงการศูนย์จัดการดิน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

เกษตรกรใน
พื้นที ่

-  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บ ารุงรักษาดิน
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 

3 โครงการปลูกพืชหลังนา 
(เช่น ปอเทือง) 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชหลังนา 

เกษตรกรใน
พื้นที ่

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีร่วม
โครงการ 

เกิดการเรียนรู้
และใช้ที่ดินให้
เกิดประโยชน์
คุ้มค่า 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ด้านการเกษตรอินทรีย์ 
เช่น การท าเช้ือราไตโคโด
มาบิวเวอร์เรีย และอื่น ๆ 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ทุกหมู่ในเขต 
อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีร่วม
โครงการ 

ลดต้นทุนการ
ผลิตและมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง              84 

แบบ ผ.02 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1:ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3: การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาเกษตรกรรม 
     1.10 แผนงาน    :  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลองซับ
เศรษฐี ม.10, 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กว้าง  15  ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว  

500 ม. 

-  - 250,000 - 250,000 อัตราการระบาย
น้ าผ่านคลอง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองใต้
เขื่อน ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กว้าง  15 ม. ลึก 
1.50 ม. ยาว  
500  ม. 

-  - 250,000 - 250,000 อัตราการระบาย
น้ าผ่านคลอง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลอง
กระเบา (จากเส้นกลาง
หมู่บ้าน ม.15) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กว้าง  15 ม. ลึก 
1.50 ม. ยาว  
500  ม. 

-  - - 250,000 250,000 อัตราการระบาย
น้ าผ่านคลอง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการอุดหนุนอ าเภอ
โนนดินแดงตามโครงการ
กิจกรรมเฉลมิพระเกรียติ 
“พิธีหว่านวันแม่” 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง การจัดงาน
ส าเรจ็ลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

9 โครงการอุดหนุนอ าเภอ
โนนดินแดง กิจกรรมเฉลิม 
พระเกรยีติ “พิธีเกี่ยววัน
พ่อ” 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง การจัดงาน
ส าเรจ็ลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                           85
  

แบบ ผ.02 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1:ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3: การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาเกษตรกรรม 
     1.10 แผนงาน    :  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาแปลงนาประณีต
(ศาลาเขียว) 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประชุมของกลุ่ม
เกษตรกรแปลงนา
ประณตี 

ศาลาแปลงนา
ประณตี 

-  - 200,000 200,000 200,000 สภาพศาลาดีขึ้น ศาลามีความ
มั่นคงแข็งแรง
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                    
               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
                 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.12 แผนงาน    :  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท)   

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 รายจ่ายทีต่ั้งไว้กรณีจ าเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

ประชาชนใน
พื้นที ่

-  300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ประสบภยัที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

-  4,532,400 4,532,400 4,532,400 4,532,400 ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ย 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้คนพิการ 

คนพิการในเขต 
อบต. 

- 1,929,600 1,929,600 1,929,600 1,929,600 ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ย 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการสงเคราะห์เบีย้ 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขต อบต. 

- 102,000 102,000 102,000 102,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ย 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช) 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่น 

สมทบ
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

   ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านน้อย  
ต.ส้มป่อย – โรงพยาบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  5  ม. 
ยาว 450 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- - 1,125,000 1,125,000 1,125,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

อบจ. 

2 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ม.1 คุม้โคกข้ีเหล็ก 
ต.โนนดินแดงเช่ือมแนว
เขตเทศบาล ม.1 
 ต.โนนดินแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  5  ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

อบจ. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้าน 
ซับสมบรูณ์ ม.10 ต.โนน
ดินแดง-บ้านโคกไม้แดง  
ต.หูท านบ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง6 ม.ยาว 
5,200 ม.ไหล่
ทาง 2 ข้าง ๆ  
ละ 1.5 ม. 
 

- - 14,o40,ooo 14,o40,ooo 14,o40,ooo จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ.02/1 



                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

      ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากแนวเขต
เทศบาล ม.1 – ม.14 
บ้านซับคะนิง 
ต.โนนดินแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง6 ม.ยาว 
5,000 ม.ไหล
ทาง 2 ข้าง ๆ 
ละ 1.5 ม. 
 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านโนน
ดินแดง ต.โนนดินแดง อ.
โนนดินแดง 
-เขื่อนล าจังหัน ต.หนอง
แวง อ.ละหานทราย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 6 ม.ยาว 
7,500 ม.ไหล่
ทาง 2ข้าง ๆ ละ 
1.5 ม. 
 

- - 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแนวเขต
เทศบาล ม.5 – ม.10 
บ้านซับสมบรูณ ์
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,000 ม.ไหล
ทาง 2 ข้าง ๆ 
ละ 1.5 ม. 
 

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ.02/1 



                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                  
         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                 
      ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางบ้านซับคะนิง 
ม.11, 12, 14 – บ้าน
หนองกราด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 6 ม.ยาว 
8,000 ม.ไหล
ทาง 2 ข้าง ๆ 
ละ 1.5 ม. 

- - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จ านวน 1 สาย
ทาง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล.ม.15 
 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
ถนน 

กว้าง 12 ม. - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 ฝาย กักเก็บและมีน้ า
เพียงพอ 

สปก. 

9 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.เชื่อมต่อแนวเขต
เทศบาล – ม.1 คุ้มโคก   
ขีเ้หล็ก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  8  ม. 
ยาว 12 ม. 

- - - 1,500,000 - จ านวน  1 สาย ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

ทางหลวง
ชนบท 

10 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมบริเวณคลองซับ
เศรษฐี ม.10 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  2.1  ม. 
ยาว 12 ม. 
สูง  2.1 ม. 

 

- - 300,000 - 300,000 จ านวน  1 สาย
ทาง 

ลดการกดัเซาะ
ถนน 

ทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ.02/1 



                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

          ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมบริเวณคลอง 
ซับคะนิง ม.14 

เพื่อลดการเกิดน้ า
ท่วมขังและกัดเซาะ
ถนน 

กว้าง  2  ม. 
ยาว 12 ม. 

- - - 280,000 - จ านวน 1 สาย
ทาง 

ลดการกดัเซาะ
ถนน 

โยธา 

12 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  
ม.3,5,6,7,8,13,15 
 ต.โนนดินแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาส าหรับ
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

ท่อเมนส่งน้ า
ขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลาง 
4 น้ิว  ยาว  
500 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครอบคลมุทุก
พื้นที่  

ประชาชนไดม้ี
น้ าประปา

ส าหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กรมทรัพยากร
น้ า 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา ม.10  
ต.โนนดินแดง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาส าหรับ
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาตามแบบ
มาตรฐานกรม

ทรัพยากร 

- - - 2,500,000 2,500,000 ประปามสีภาพดี
ขึ้น 

 

ประชาชนไดม้ี
น้ าประปาที่
สะอาดใช้ 

กรมทรัพยากร
น้ า 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระหว่าง ม.15  ต.โนน   
ดินแดง เชื่อมต่อแนวเขต 
อบต.ส้มป่อย 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ตลอดเส้นทาง - - - 1,600,000 - จ านวน 1 สาย ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เพียงพอ 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/1 



                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา      
                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร 

เต็มพื้นท่ี อบต. 
 

- - 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าพอเพียง 
 

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบจ. 
 

 
16 

 
โครงการซ่อมแซมฃฝาย 
น้ าล้น (ฝาย คพต.)  ม.11 

 
เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 
 

 
ขนาดสันฝาย
กว้าง 15 ม. 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
ฝาย 

มีสภาพใช้งานได้
ด ี

 

 
ประชาชนไดม้ี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค-

บริโภค 

 
กรมทรัพยากร

น้ า 
 

17 โครงการจดัท าระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านซับคะนิง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือน - - 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงระบบ

ประปา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ

และทั่วถึง 

กรมทรัพยากร
น้ า 
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แบบ ผ.02/1 



                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

         ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 :การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศาลเจา้พ่อ
หนองหงส์และอนุสาวรีย์
เราสู ้

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเที่ยวให้มีสภาพ
ด ีสะอาด สวยงาม 

ศาลเจ้าพ่อ 
หนองหงส ์

อนุสาวรีย์เราสู ้
 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีภูมิทัศน์ดีขึ้น 
 

สถานท่ี
ท่องเที่ยวให้มี
สภาพดี สะอาด 
สวยงาม 

อบจ. 
 

19 โครงการวังปลาหน้าเขื่อน 
บริเวณเขื่อนล านางรอง ม.
9 ต.โนนดินแดง 
 

เพื่อให้ปลามีที่วางไข่
,เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

เขื่อนล านางรอง 
ม.9 

 

- - - 1,800,000 - ปริมาณปลาใน
เขื่อนเพิ่มขึ้น 

ปลามีที่วางไข่
และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 
 

อบจ. 
 

20 โครงการปรับปรุงบรเิวณ
โบราณสถาน (ปราสาท
หนองหงส์)  
 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเที่ยวให้มีสภาพ
ด ีสะอาด สวยงาม 

ปราสาทหนอง
หงส์ 

 

- - - 1,700,000 - มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ี
ท่องเที่ยวให้มี

สภาพดี สะอาด 
สวยงาม 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/1 



                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

           ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 :การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงศูนย์
ประสานการพัฒนาโนน
ดินแดง ม.9 (ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์และอาคารที่พัก) เป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ทาง
ชีววิทยา เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อให้มีศูนย์แห่ง
การเรยีนรู้ทาง
ชีววิทยา 

ศูนย์
ประสานงาน 
อ.โนนดินแดง 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 มีศูนย์เรยีนรู้ที่
เป็นรูปธรรม 

มีศูนย์แห่งการ
เรียนรู้ทาง
ชีววิทยาที่เป็น
รูปธรรม 

อบจ. 
 

22 โครงการก่อสร้างไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สปอร์ตไลท์) 
บริเวณอนุสาวรียเ์ราสู้ ม.9 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 

อนุสาวรีย์เราสู ้
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ตดิตั้ง 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
และเกดิความ
ปลอดภัยของ

แหล่งท่องเที่ยว 

อบจ. 
 

23 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
บริเวณอนุสาวรียเ์ราสู้ ม.9 
 

เพื่อแสดงแนวเขตให้
ชัดเจน 
 

รอบอนุสาวรีย์
เราสู ้

 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแนวเขตชัดเจน 
 

มีแนวเขต
สถานท่ีชัดเจน
สวยงาม 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/1 



                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

      ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 :การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 2  : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     1.1 แผนงาน    :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระเลิงร้อยร ู

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
การศึกษาธรรมชาติ
ให้มีสภาพดีขึ้น 
 

เส้นทางเข้า
ระเลิง 
ร้อยร ู

- - - 1,000,000 - เส้นทางมีสภาพ
ดีขึ้น 

การสญัจรเกดิ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/1 



                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

      ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  :ด้านเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 :การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนดินแดง ที่ 3  : การพัฒนาเกษตรกรรม 
     1.1 แผนงาน    :  การเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองซับ
หินเพลิง ม.11 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ปากคลองกว้าง  
165 ม.ยาว 

325 ม. 
ลึก  2 ม. 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - คลองมีสภาพดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

 

กรมทรัพยากร
น้ า 
 

2 โครงการขุดลอกอ่างซับ
เศรษฐี ม.10 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ยาว  800 ม. 
ลึก 5 ม. 

 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ปริมาณน้ าเก็บ
ได้มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

กรมทรัพยากร
น้ า 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบแปลงนา
ประณตี 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ถนนภายในเขต
บริเวณแปลงนา

ประณตี 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนนท่ี
ก่อสร้าง 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการ

สัญจร 

ทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ.02/1 



   บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้
 - มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า 4.8 MHz 
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ได ้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- - 700 - - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 

- - 30,000 30,000 - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



            บัญชีครุภัณฑ์         
             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                  
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561
(บาท)  

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ี
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 
1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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แบบ ผ.03 



   บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท)  

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
 - มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาที(ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - 4,300 4,300 - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



                       บัญชีครุภัณฑ์         
              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                     
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

ที ่  แผนงาน   หมวด   ประเภท   
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์   

งบประมาณ   หน่วยงาน  
รับผิดชอบ

หลัก   
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท)  

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท)  

4  สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์  ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้
 - มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ได ้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ทีใ่ช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 
Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - 700 - - กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.03 



   บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

5 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ี
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 

- - 30,000 30,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



          บัญชีครุภัณฑ์         
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)       
              องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 
1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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แบบ ผ.03 



    บัญชีครุภัณฑ์  
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
 - มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที(ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อ
นาที(ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - - 4,300 4,300 กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



            บัญชีครุภัณฑ์         
                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   
                          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

7 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ปริมาณการฉดีพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง  
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
 3) ก าลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 59,000 59,000 59,000 ส านักปลดั 

8 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะอเนกประสงค์ - - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

9 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน  3  หลังๆละ 
5,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 16,500 16,500 16,500 ส านักปลดั 

10 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้บุนวม/เก้าอี้พลาสติก - - 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
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   บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
 จ านวน  1  หลังๆละ 5,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา 

12 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
 จ านวน  1  หลังๆละ 5,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 5,500 5,500 5,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

13 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทกุ(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลติร 
- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 
กิโลกรมั 
-เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ ์
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลดั 
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                   บัญชีครุภัณฑ์          
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                              
                                องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

ที ่ แผนงาน  หมวด  ประเภท  
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์  

งบประมาณ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท)  

14 บริหารทั่วไป  ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทกุดีเซล 
- ขนาด 1 ตัน  
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
- แบบดับเบิ้ลแค็ป 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 957,000 957,000 957,000 ส านักปลดั 

15 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  จ านวน  2  เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร5์  
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 56,000 56,000 56,000 ส านักปลดั 

16 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ - ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 
 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

แบบหล่อลูกปูนแบบเหลี่ยม  จ านวน  3  ลูก - - 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

ที ่ แผนงาน   หมวด   ประเภท   
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์   

งบประมาณ   หน่วยงาน  
รับผิดชอบ

หลัก   
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท)  

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

สว่านแท่นเจาะคอนกรีต 
- เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 5.0 แรงม้า 
- อัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสดุไม่น้อยกว่า 
700 รอบต่อนาท ี
-ความจุถังน้ าหล่อเย็นไม้น้อยกว่า 40 ลิตร 
-สามารถเจาะเก็บตัวอย่างเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  
1- 8 น้ิวฯลฯ 
 

- - 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะ 
 

- - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
คุณลักษณะเฉาะ  
- เป็นเครื่องยนต์ดเีซล  
-  แผงสวิทซ์ 1 อัน  
- โวลต์มิเตอร์ 1 อัน   
- แอมมิเตอร์ 1 อัน  
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
-  สวิตชปิด- เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
- คัตเอาต์ 1 อัน 
-  ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
- ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (ส าหรับขนาด 10 กิโลวัตต์
ขึ้นไป) 

- - 52,000 52,000 52,000 กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                        107 

  

แบบ ผ.03 



  ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  

    1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
         (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
                                 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
                              (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
                              (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
                             (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
                              (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
                             (8) แผนงาน 5 คะแนน  
                             (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
 คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

  2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
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  2.5 โครงการพัฒนา 60  คะแนน  ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง 
5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน   
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน   
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 
5 คะแนน   
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100   
คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   

3. แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
     3.4  วสิัยทัศน์ 5 
     3.5  กลยุทธ ์ 5 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
     3.8  แผนงาน 5 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 
     3.10  ผลผลิต / โครงการ 5 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและ 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของ 
   องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ต าบล    
     ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ  ภูมิอากาศของดิน  ลักษณะของ 
     แหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง  
     เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ    

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
     การเลือกตั้ง ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ 
     ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข     
     อาชญากรรม  ยาเสพตดิ  การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน  เช่น   การคมนาคมขนส่ง การ 
     ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ 
     สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่ 
     อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการ  
     เกษตรและแหล่งน้ า 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา  
     ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินคา้ 
     พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้   ภูเขา คุณภาพ 
     ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
     การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
     ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วม 
     ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  
     ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา 
     ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์สภาวะการ
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น 
    ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์
    ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ   
    Thailand  4.0 

20 
(5) 
 

 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์สภาวะการ
และศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข   
     ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต  
     ประเพณี วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ 
     ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและ 
     กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นตน้ 

(3)  

 (5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง 
     ภูมิศาสตร์กระบวนการ หรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
     สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาฯ 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
     ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค   
     SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการด าเนินงานได้แก ่
     S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity   
     (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.  ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4  วิสยัทัศน ์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์  หรอื
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5)  

3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตก าหนดจุดมุ่งหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาต ิ

(5) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 (5) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
   การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10  

2. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี
ไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ  

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิ 
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ 
ผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ 
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถ 
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

10   

3. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี
ไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ   

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การด าเนนิการ  
ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน ถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา  

1) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านตา่ง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่าง  ๆ  จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis 
Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/Trend  หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัการ
แก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและ
แห่ลงน้ า) (Local Suffciency Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
5.1 ความชดัเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
    เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

 5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

วัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย ผลผลิต
ของโครงการ มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธบิายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตรช์าติ  20  ป ี

โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคง ยั่งยนื 

(5)  

5.5 เป้าหมาย ผลผลิต
ของโครงการ มีความ
สอดกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่  12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน  5  ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่เปน็เป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการแผน่ดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิาร
มากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นตอ้ง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึน้ที่เป็นปัจจบุัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก ่
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธผิล (Effectveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

(5)  
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการ ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งนีไ้ด้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงาน
ตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความเปน็จริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

     7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสาสมารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ
จาก  
  7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Lndicators) 
      (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) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Particpatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
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  (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) -
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ  คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 

      8. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น   
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดิน 
แดง ก็เพ่ือ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ    
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการ น ายุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถ  วัดผลได้ทั้งเชิง สถิติ 
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน ี้ 

  8.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
          (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท   
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน  แผนพัฒนา    
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
         แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
         แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
         แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์    
    (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)    
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  8.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
    เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผล เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย  
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้    
   แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน   
ต าบลในภาพรวม  
   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ  
บริหารส่วนต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  

  8.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ    
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด า เนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ   
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ  ประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น   

      9. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  9.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
        ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ถึงแม้กฎหมาย ระเบียบ จะแก้ไขให้การด า เนินงานต่างๆ สะดวกมากขึ้น แต่บาง
ขั้นตอนก็ยังเหมือนเดิม  
        2. ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ ง วาทตะ
ภัย    น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว 
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจ ุแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที  
       ๓. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากในต าบล โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน การ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข ต้องจัดท า  แผนงาน/
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ และพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย  

  9.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
        ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 
        ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการการคลังใน
การพิจารณาโครงการ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ   
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
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          4. ต้องแก้ปัญหาด้านระเบียบการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนการจัดท า
แผน เพราะรัฐต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีระเบียบรองรับ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองประชาชนได้เลย  
          5. จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง 
ด าเนินการแก้ไขอยู่มากในด้านสาธารณสุข สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  การ 
พัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได 
 

 
......................................................... 
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