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ส"วนที ่1 

สภาพทั่วไปและข4อมูลพื้นฐานขององค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

   มีพ้ืนท่ี ประมาณ    27,164     ไรD  หรือประมาณ    50.60    ตารางกิโลเมตร 
                 (ข)อมูลพ้ืนท่ี  จากแผนพัฒนาและฟRSนฟูทรัพยากรดินระดับตำบล ตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา                       

จังหวัดนครราชสีมา โดยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ̂ รDวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกDน พ.ศ.2550)      
(เขตพ้ืนท่ีติดตDอ ได)ประกาศในราชกิจนุเบกษา เลDม 115 ตอนพิเศษ 105 ง ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2541 หน)า 303-30) 

       ทิศเหนือ                 ติดตDอตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญD  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีแนวเขตเร่ิมต)นจากถนนทางหลวงแผDนดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตก ของ บ)านง้ิวใหมD
บริเวณพิกัด TC 305207  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนทางหลวงแผDนดิน หมายเลข 202 จด
สะพานง้ิวใหมDทางทิศตะวันตกบ)านง้ิวใหมD บริเวณพิกัด TC 316205 ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต)
ตามคันนาจดทางสาธารณะทาง   ทิศตะวันออกเฉียงใต) ของบ)านง้ิวใหมD บริเวณพิกัด TC 332196 
ไปทางทิศเหนือ   ตามทางสาธารณะจดถนนทางหลวงแผDนดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันออกของ
บ)านง้ิวใหมD บริเวณพิกัด TC 332204  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนทางหลวงแผDนดินหมายเลข 
202 จดทางสาธารณะ ทางทิศตะวันตกของบ)านลิงสDอง บริเวณพิกัด  TC 346204 รวมระยะ
ทางด)านทิศเหนือประมาณ  8 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก                ติดตDอตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีแนวเขตเร่ิมต)นจากทางสาธารณะทางทิศตะวันตกของบ)านลิงสDอง บริเวณพิกัด   TC 346204 
ไปทางทิศใต)ตามทางสาธารณะจดทางสาธารณะทาง  ทิศเหนือของบ)าน  หนองพลวง บริเวณพิกัด  

กDอนกDอต้ังองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูDน้ัน  เคยเปkนสภาตำบลมากDอน  ซ่ึงได)รับการ ยกฐานะเปkนองค̂การ
บริหารสDวนตำบล  เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ̂  2540  และเปkนหนDวยบริหารราชการสDวนท)องถ่ิน  มีฐานะเปkนนิติบุคคล โดย
ในคร้ังแรกมีประธานกรรมการบริหารมาจากกำนันโดยตำแหนDง และสมาชิกสภาองค̂การบริหารสDวนตำบล  มาจากการ
เลือกต้ัง  ตDอมาเปล่ียนช่ือตำแหนDงจากประธานกรรมการบริหารเปkนนายกองค̂การบริหารสDวนตำบล  และมีการเลือกต้ัง  
นายกองค̂การบริหารสDวนตำบลคร้ังแรกใน เม่ือวันท่ี  31  กรกฎาคม 2548   จัดเปkนองค̂การบริหารสDวนตำบลขนาดเล็ก  
และตDอมาได)ปรับขนาดเปkนองค̂การบริหารสDวนตำบลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี  4 กันยายน พ.ศ. 2550   

1.ด4านกายภาพ 

                1.1 ท่ีต้ัง    
               องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD  ต้ังอยูDเลขท่ี 78   หมูDท่ี 10  ตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา                      
จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท̂ 0-4497-7014  โทรสาร 0-4497-7007-8 

               องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD  ต้ังอยูDทางทิศตะวันตกเฉียงใต)ของอำเภอสีดา  ระยะทางประมาณ                         
17 กิโลเมตรโดยนับจากอำเภอสีดา  มาตามทางหลวงแผDนดินสายหลักหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)จนถึงทางแยกปqrมน้ำมันพี
ที  ตำบลโนนประดูD อำเภอสีดา  เล้ียวขวามาตามถนนสายบ)านตาลาด – บ)านหนองอ)ายแหนบ จนถึงท่ีทำการองค̂การบริหาร
สDวนตำบลโนนประดูD  หรือจะเดินทางมาตามถนนลาดยางสายประทาย– บัวใหญD(นิเวศน̂รัตน̂) จนถึงทางแยก  บ)านหนองอ)าย
แหนบ แล)วเล้ียวซ)ายมาตามถนนลาดยาง สายบ)านหนองอ)ายแหนบ –  โนนประดูD   จนถึงท่ีทำการองค̂การบริหารสDวนตำบล
โนนประดูD  ระยะทางหDางจากจังหวัดนครราชสีมา   83  กิโลเมตร   ระยะหDางจากจังหวัดขอนแกDน 110   กิโลเมตร  และ
ระยะหDางจากกรุงเทพมหานคร 330  กิโลเมตร   
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TC  355172 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต)ตามทางสาธารณะจดทางสาธารณะทางด)านทิศตะวันออก 
ของบ)านโนนประดูD   บริเวณพิกัด  TC 326162  ไปทาง 
 ทิศตะวันออกเฉียงใต)ตามทางสาธารณะจดลำห)วยยางทางทิศตะวันออกเฉียงใต)ของ บ)านตาลาด  
บริเวณพิกัด TC  350126  ไปทางทิศใต)ตามลำห)วยยาง จดลำห)วยวังชมพู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต)
ของบ)านคู  บริเวณพิกัด TC 348107 รวมระยะทางด)าน ทิศตะวันออกประมาณ   13   กิโลเมตร          

   ทิศใต)                          ติดตDอตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญD  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีแนวเขตเร่ิมต)นจากลำห)วยวังชมพู  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต)ของบ)านคูบริเวณพิกัด              
TC  348107 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำห)วยวังชมพู และตามลำห)วยกระเบ้ือง จดทาง
สาธารณะทางทิศตะวันออกของ บ)านหนองหัวช)าง  บริเวณพิกัด  TC  284189  รวมระยะทางด)าน
ทิศใต) ประมาณ  14 กิโลเมตร  

 ทิศตะวันตก                      ติดตDอตำบลดอนตะหนิน    อำเภอบัวใหญD  จังหวัดนครราชสีมา  
  โดยมีแนวเขตเร่ิมต)นจากทางสาธารณะทางทิศตะวันออกของบ)านหนองหัวช)างบริเวณ  พิกัด TC 

284189ไปทางทิศเหนือตามทางสาธารณะจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออก ของบ)านกุดจอก  
บริเวณพิกัด   TC 288208 ไปทางทิศตะวันออกตามทางสาธารณะจดถนนทางหลวงแผDนดิน
หมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของบ)านง้ิวใหมD  บริเวณพิกัด TC 305207 รวมระยะทางด)านทิศ
ตะวันตกประมาณ    4 กิโลเมตร  

                1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    
                ลักษณะภูมิประเทศสDวนใหญDเปkนท่ีราบลุDมสลับกับพ้ืนท่ีดอน   (ข)อมูลลักษณะภูมิประเทศ  จากแผนพัฒนาและ
ฟRSนฟูทรัพยากรดินระดับตำบล ตำบลโนนประดูD อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  โดยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ̂ รDวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกDน พ.ศ.2550) 

                 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
                  ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  มีสภาพอากาศโดยท่ัวไป
ในเขตของจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยูDภายใต)อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด  คือ 1. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(เร่ิมต้ังแตDประมาณกลาง 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ̂) มรสุมน้ีมีแหลDงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลีย 
และจีน พัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห)ง จากแหลDงกำหนเนอข)ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให)บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห)งแล)ง โดยท่ัวไป สDวนมรสุมอีกชนิด คือ 2. มรสุมตะวันตกเฉียงใต) (เร่ิมต้ังแตD
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมน้ีมีแหลDงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซึกโลกใต) บริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย  ซ่ึงพัดออกจากศูนย̂กลางเปkนลมตะวันออกเฉียงใต)และเปล่ียนเปkนลมตะวันตกเฉียงใต) เม่ือพัดข)ามเส)นศูนย̂
สูตร พัดพาเอามวลอากาศข้ึนจากมหาสมุทรอินเดียมาสูDประเทศไทย ทำให)บริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยท่ัวไป        
                              (ข)อมูล สภาพอากาศ จากแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา) 
               1.4  ลักษณะของดิน  สภาพของดินสDวนใหญDเปkนดินเค็มท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือมีคราบเกลือท่ีผิวดินมาก  

ปฏิกิริยาดิน เปkนกรดเล็กน)อยถึงปานกลาง การระบายน้ำคDอนข)างเร็ว และความลาด ชัน  0-2  เปอร̂เซ็นต̂   ดินขาดความ
สมบูรณ̂  มีสระน้ำ  มีฝาย  และหนองน้ำกระจายอยูDท่ัวไปลำห)วยสDวนใหญD  ต้ืนเขินในฤดูแล)ง            
                          (ข)อมูล  จากแผนพัฒนาและฟRSนฟูทรัพยากรดินระดับตำบล ตำบลโนนประดูD อำเภอสีดา                              

จังหวัดนครราชสีมา  โดยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ̂ รDวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกDน พ.ศ.2550) 
         1.5  ลักษณะของแหลDงน้ำ 
                      1.ลำห)วยทองหลางใหญD, 2.สำห)วยเสว, 3. ลำห)วยเหมืองตะเภา, 4.คลองอีสานเขียว 
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       1.6  ลักษณะของไม)และปvาไม) 
                       ในพ้ืนท่ีองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ไมDอยูDในเขตปvาไม)      

  2.ด4านการเมือง/การปกครอง 

               2.1 เขตการปกครอง เขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ประกอบด)วย   10 หมูDบ)าน ได)แกD  
หมูDท่ี  1  บ)านดอนมDวง, หมูDท่ี  2 บ)านทองหลางใหญD,  หมูDท่ี  3 บ)านโนนประดูD, หมูDท่ี 4 บ)านสำโรง,  
หมูDท่ี  5  บ)านหนองสะแก, หมูDท่ี  6  บ)านเสว, หมูDท่ี  7  บ)านตาลาด, หมูDท่ี 8 บ)านหนองอ)ายแหนบ,   
หมูDท่ี  9  บ)านง้ิวเกDา,  หมูDท่ี  10  บ)านโนนสะอาด               

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การเลือกต้ัง 

             การเลือกต้ัง  ผู)บริหารและสมาชิกสภาองค̂การบริหารสDวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค̂การ
บริหาร สDวนตำบล พ.ศ.2537และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมถึงปqจจุบัน  หากมีการเลือกต้ังจะมีผู)บริหารท)องถ่ิน (นายกองค̂การบริหาร
สDวนตำบล)จำนวน 1 คน  และมีสมาชิกสภาองค̂การบริหารสDวนตำบลท่ีมาจากการเลือกต้ัง 10 หมูDบ)านๆ ละ 2 คนรวมเปkน 
20 คน     

- สรุปผลการเลือกต้ังนายกองค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู"   

            - นายประยงค̂   เวชยันต̂   เปkนนายกองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD    ณ วันท่ี 28  กรกฎาคม  2556 

จำนวนผู)มีสิทธิลงคะแนนท้ังหมด 2,897  คน จำนวนผู)มาใช)สิทธิลงคะแนนท้ังหมด 1,801   คน  
        -  ปqจจุบัน นายวีรวิทย̂     เคียนจังหรีด  ปลัดองค̂การบริหารสDวนตำบล ปฏิบัติหน)าท่ีนายกองค̂การบริหารสDวนตำบล
โนนประดูD  เม่ือวันท่ี   25  ธันวาคม    พ.ศ. 2557 

- สรุปการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

            จากการเลือกต้ัง 10 หมูDบ)านๆ ละ2 คน  รวมเปkน 20 คน    เม่ือวันท่ี   12     ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

3. จำนวนประชากร 

           3.1 ข)อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
        จำนวนประชากรท้ังส้ิน 3,865 คน แยกเปkน ชาย 1,905 คน, หญิง 1,960 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,032 หลังคา 
                                   (ข)อมูลประชากร  จากทะเบียนราษฎร̂อำเภอสีดา    ณ    30    เดือน กันยายน  2561) 
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ตารางแสดงข4อมูลประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.สภาพทางสังคม 
          4.1  การศึกษา 

              4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 3   แหDง 
         1.โรงเรียนวัดบ)านโนนประดูD      2. โรงเรียนเบญจราษฎร^ศึกษา    3.โรงเรียนบ)านเสว        

                                                   * ข)อมูล  ป1 พ.ศ. 2562   ณ   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562 

           4.1.2 ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2 แหDง ได)แกD  

1. ศูนย̂พัฒนาเด็กเล็กบ)านหนองอ)ายแหนบ, 2. ศูนย̂พัฒนาเด็กเล็กบ)านเสว  

ศูนย^พัฒนาเด็กเล็ก 
    

  ถDายโอน 
     ป1  พ.ศ. 2560 ป1  พ.ศ. 2561 ป1  พ.ศ. 2562 

จำนวนนักเรียน  * จำนวนนักเรียน  * จำนวนนักเรียน  * 

1. ศูนย^พัฒนาเด็กเล็กบ)านหนองอ)ายแหนบ 

2.  ศูนย^พัฒนาเด็กเล็กบ)านเสว 

พัฒนาชุมชน 

พัฒนาชุมชน 

28 

12 

28 

14 

26 

12 

                                  *  ข)อมูล  ป1 พ.ศ. 2562   ณ   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562 

              4.1.3 ท่ีอ"านหนังสือพิมพ=     จำนวน    10  แหDง    (หมูDท่ี 1-10 ตำบลโนนประดูD) 
        4.2   สาธารณสุข  

                               -  โรงพยาบาลสDงเสริมสุขภาพตำบลโนนประดูD              จำนวน        1    แหDง    
                               -  ศูนย̂สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                               จำนวน      10   แหDง  

  หมู"ที ่ ชื่อหมู"บ4าน 
                                  ปZ  2561  

จำนวนครัวเรือน (หลังคา) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 ดอนมDวง 22 47 54 101 

2 ทองหลางใหญD 78 140 147 287 

3 โนนประดูD 129 213 224 437 

4 สำโรง 107 189 211 400 

5 หนองสะแก 111 192 181 373 

6 เสว 163 325 349 674 

7 ตาลาด 92 171 181 352 

8 หนองอ)ายแหนบ 167 335 318 653 

9 งิ้วเกDา 112 206 212 418 

10 โนนสะอาด 51 87 83 170 

                 รวม 1,032 1,905 1,960 3,865 

ชื่อโรงเรียน 

ป1  พ.ศ. 2560 ป1  พ.ศ. 2561 ป1  พ.ศ. 2562 

       จำนวนนักเรียน  * 
รวม  
(คน) 

          จำนวนนักเรียน  * 
รวม  
(คน) 

จำนวนนักเรียน  * รวม  
(คน) 

กDอนประถม 

(คน) 

ป.1–ป.6 

(คน) 

กDอนประถม 

(คน) 

ป.1–ป.6 

(คน) 

กDอนประถม 

(คน) 

ป.1–ป.6 

(คน) 

1.  โรงเรียนวัดบ)านโนนประดูD 

2.  โรงเรียนบ)านเสว 
3.  โรงเรียนเบญจราษฎร^ศึกษา 

10 

29 
17 

47 

90 
59 

57 

109 
    76 

10 

21 
17 

42 

79 
53 

52 

100 
70 

17 

16 
22 

   33 

   73 
   52 

50 

89 
74 
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        4.3 อาชญากรรม 

                       - คดีอาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD ป1 2562       - ไมDมี -     
       4.4  ยาเสพติด 

                       -คดียาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD      ป1 2562        - ไมDมี -   
       4.4  การสังคมสงเคราะห= 

                   องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD  ได)ดำเนินการ 
                  1. ดำเนินการจDายเบ้ียยังชีพให)กับผู)สูงอายุ ผู)พิการ และผู)ปvวยเอดส̂  
                  2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
                  3. ประสานการทำบัตรผู)พิการ  
                  4. ประสานซDอมแซมบ)านผู)ด)อยโอกาส 
5.  ระบบการบริการพ้ืนฐาน 

        5.1  การคมนาคมขนส"ง ระหวDางตำบล อำเภอ และจังหวัด  โดยมีเส)นทางท่ีสำคัญ คือ 

                 - ถนนในพ้ืนท่ีตำบล   (สภาพผิวจราจรบางแหDงแคบ มีสภาพเปkนหลุมเปkนบDอ  การสัญจรไปมาลำบาก  

      1.มีถนนลาดยาง     2  สาย 
                        - สายบ)านตาลาด – บ)านหนองอ)ายแหนบ -ถนนนิเวศรัตน̂      ระยะทาง     11,994    เมตร   
                        - สายทองหลางใหญD-ดอนมDวง                                        ระยะทาง     2,200     เมตร 
                 - เส4นทางติดต"อกับอำเภอสีดา    
               1. ออกจากตำบล ถนนลาดยาง สายโนนประดูD-  บ)านเสว-บ)านตาลาด  ถึงส่ีแยกปqrมน้ำมันบ)านเสว  แล)วเล้ียวซ)าย 
ไปตามถนนทางหลวง แผDนดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) จนถึงอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 9  กิโลเมตร 
                2. ออกจากตำบล ถนนลาดยางบ)านหนองอ)ายแหนบ–โนนประดูD จนถึงทางแยก ถนนลาดยางสายประทาย –          
บัวใหญD (นิเวศน̂รัตน̂)แล)วเล้ียวขวาไปอำเภอสีดา   ระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร   
                3. ออกจากตำบล ถนนผิวจราจรหินคลุก  สายทองหลางใหญD – นิเวศรัตน̂  แล)วเล้ียวขวาไปอำเภอสีดา 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
          5.2  การไฟฟgา 

  -  ไฟฟyาเข)าถึง  10 หมูDบ)าน  (เปkนบางหมูDบ)านยังเข)าไมDท่ัวถึงเต็มทุกพ้ืนท่ี) 
          5.3  การประปา 
  - ประปา จำนวน 7 แหDง (อบต.ดำเนินการ) 
          5.4  โทรศัพท= (ด4านโทรคมนาคม) 

  -  ตู)โทรศัพท̂สาธารณะ  จำนวน       7    แหDง   
         5.5 ไปรษณีย=หรือการส่ือสารหรือการขนส"ง และวัสดุ ครุภัณฑ=  
                            - ท่ีทำการไปรษณีย̂โทรเลข                ไมDมี  
6.  ระบบเศรษฐกิจ  
          6.1 การเกษตร  
  ในพ้ืนท่ีไมDมีแหลDงน้ำชลประทาน ประชากรสDวนใหญDประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ ทำนา   
โดยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติซ่ึงบางป1มีฝน และแล)งหรือน้ำทDวมทำให)ผลผลิตไมDแนDนอนและมีราคาต่ำ เฉล่ีย 320 กิโลกรัม/ไรD        
รองลงมา คือ อาชีพรับจ)างท่ัวไปและค)าขาย  รายได)เฉล่ียของประชากรต่ำ  
         6.2 การประมง  
                         การประมง ท่ีสำคัญไมDมี 
         6.3 การปศุสัตว=  
                       การปศุสัตว̂ จะมีบ)างเปkนการเล้ียงตามครัวเรือน  เชDน  วัว  ควาย  ไมDมีการเล้ียงเพ่ือเศรษฐกิจ ท้ังน้ี ในเขต
พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD   มีการต้ังกลุDมเกษตรกรผู)เล้ียงโค –กระบือบ)านเสว ข้ึน    
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         6.4 การบริการ  
                               -ธนาคาร      ไมDมี,  - ปqrมน)ามัน     ไมDมี 
          6.5  การท"องเท่ียว  
                 ในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD   ไมDมีสถานท่ีทDองเท่ียว   แตDได)สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอสีดา    ได)แกDงานประเพณีสงกรานต̂แหDช)างบDอไกDแก)ว     
           6.6  อุตสาหกรรม  
                  อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีไมDมี 
           6.7 การพาณิชย=และกลุ"มอาชีพ 

       การค)าขายในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูDสDวนมากเปkนร)านขายสินค)าชำและสินค)าท่ัวไปขนาดเล็ก 
สินค)าท่ีนำมาจำหนDายมาจากบัวใหญD  นครราชสีมา  ขอนแกDน  และกรุงเทพฯ  เปkนสDวนใหญD 

- โรงสี 12 แหDง,  
- ร)านค)า (ขายของชำ) 52 แหDง (มินิมาร̂ท 1 แหDง, ร)านค)าชุมชนตำบล  2 แหDง)                               
- ร)าน ขายอาหาร 14 แหDง 
- ร)านขายเตาถDาน 1 แหDง 
- ร)านซDอมจักยานยนต̂ 2  แหDง      
- ร)านซDอมเคร่ืองไฟฟyา 1 แหDง 
- ร)านเสาสDงสัญญาโทรศัพท̂  1 แหDง 
- ร)านปyาย 1 แหDง  
- ร)านเย็บผ)าโหล 3 แหDง   

          6.8 แรงงาน  
                 การใช)แรงงานจะเน)นในการประกอบอาชีพภาคเกษตรเปkนหลัก 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท4องถ่ิน (ด4านการเกษตรและแหล"งน้ำ) ปZ 2559 
   7.1 ข)อมูลพ้ืนฐานของหมูDบ)านหรือชุมชน 
          มีจำนวน  10  หมูDบ)าน    
   7.2 ด)านการเกษตร 
          มีการเพาะปลูกข)าว  ,  ปลูกอ)อย  ,    ไรDมันสำปะหลัง   เปkนต)น 
  7.3 ข)อมูลด)านแหลDงน้ำทางการเกษตร 
          มีลำห)วย   , มีลำคลอง ไหลผDาน  เชDน ลำห)วยทองหลางใหญD   , ลำห)วยเหมืองตะเภา , ลำห)วยเสว, คลองอีสานเขียว  
          มีสระน้ำ  เพ่ือการเกษตร/และบริโภค 
   7.4 ข)อมูลด)านแหลDงน้ำกิน น้ำใช)  (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค   บริโภค)      
        ใช)แหลDงน้ำจากสระน้ำในหมูDบ)าน  

8. ศาสนา   ประเพณี  วัฒนธรรม 

            8.1 การนับถือศาสนา  
                             สถาบันและองค̂การทางศาสนา- ประชาชนตำบลโนนประดูD สDวนใหญDนับถือศาสนาพุทธ  
         -  วัด      จำนวน     3    แหDง           -    สำนักสงฆ̂    จำนวน    2   แหDง 

                   รายช่ือวัด/สำนักสงฆ̂           สถานท่ีต้ัง หมายเหตุ 

      1.วัดทองหลางใหญD บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2        กำลังกDอสร)างโบสถ̂ 

     2.วัดบ)านโนนประดูD     บ)านโนนประดูD หมูDท่ี  3 มีโบสถ̂แล)ว 

     3.วัดบ)านเสว บ)านเสว หมูDท่ี  6 มีโบสถ̂แล)ว 

     4.วัดประสิทธ์ิธาราม บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี  8 ยังไมDมีโบสถ̂ 

     5.วัดบ)านง้ิวเกDา บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี  9 ยังไมDมีโบสถ̂ 
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           8.2 ประเพณีและงานประจำปZ  
                  -ประเพณีสรงน้ำพระในเดือนเมษายน  เปkนประเพณีสำคัญ ของชาวตำบลโนนประดูD   ,ประเพณีเดือนหก เปkน
ประเพณีสำคัญในการทำบุญเล้ียงปูvตา ของแตDละหมูDบ)าน   ,การเข)าปริวาสกรรมประจำป1 ในเดือนธันวาคม  
             8.3 ภูมิปjญญาท4องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

                  ภาษาท่ีใช)ได)แกD  ภาษาไทย  อีสาน  ภาษาไทยโคราช  และภาษากลาง 
           8.4  สินค4าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

                  สินค)าพ้ืนเมือง จะเปkนเห็ดท่ีชาวบ)านเก็บขาย ได)แกD เห็ดโคน    
9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
          9.1 น้ำ  
               แหลDงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ได)แกD     ลำห)วยทองหลางใหญD ,สำห)วยเสว  , ลำห)วยตะเภา    คลองอีสานเขียว 
 แหลDงน้ำเหลDาน้ีสามารถนำน้ำมาใช)ประโยชน̂เพ่ือการเกษตร และอุปโภค  
          9.2 ปkาไม4  
                ในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD  ไมDมีเขตพ้ืนท่ีปvาไม) สาธารณะ 
          9.3 ภูเขา  
               ในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD เปkนพ้ืนท่ีราบลุDม  ไมDมีภูเขา 
         9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
                ทรัพยากรปvาไม)  ในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD มีปvาไม)เบาบางมาก  ได)มีการรณรงค̂ปลูกต)นไม)ใน
โอกาสวันสำคัญตDาง ๆ ในพ้ืนท่ีถนนสองข)างทางเข)าตำบล ในโรงเรียน  และพ้ืนท่ีสาธารณะตDางๆ 
10. อ่ืน ๆ (ถ4ามีระบุด4วย)  
          10.1 มวลชนจัดต้ัง  

-  ลูกเสือชาวบ)าน   3    รุDน  จำนวน   150   คน       
-  ลูกเสือชาวบ)าน  รุDน 5900/2    1    รุDน   จำนวน  120  คน(พ.ค.52)                          
-  ศูนย̂ อปพร.อบต.โนนประดูD    3     รุDน    จำนวน    70   คน               
-  ตำรวจบ)าน     2   รุDน     จำนวน  22    คน 
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ส"วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท4องถิ่นตามแผนพัฒนาท4องถิ่น (พ.ศ.2559-2561) 

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได4รับ และการเบิกจ"ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

               1.1 สรุปสถานการณ=การพัฒนา การต้ังงบประมาณการเบิกจ"ายงบประมาณ 

                    การต้ังงบประมาณ   และรายรับรายจDายจริง ขององค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD รายละเอียด

ดังน้ี  
ป1งบประมาณ  2559 

ต้ังงบประมาณรายรับไว)      25,580,000   บาท 

ประมาณการรายจDายไว)     18,200,000 บาท 
รายรับจริง   18,805,267.81 บาท 
รายจDายจริง   15,998,543.48 บาท 

ป1งบประมาณ  2560 
ต้ังงบประมาณรายรับไว)      25,580,000   บาท 
ประมาณการรายจDายไว)     25,580,000      บาท 

รายรับจริง   26,093,414.43 บาท 
รายจDายจริง   22,620,330.71 บาท 

ป1งบประมาณ  2561 

ต้ังงบประมาณรายรับไว)    25,734,500 บาท 
ประมาณการรายจDายไว)   25,734,500  บาท 
รายรับจริง    27,077,809.29  บาท 

รายจDายจริง   22,737,328.90 บาท 
ป1งบประมาณ  2562 

ต้ังงบประมาณรายรับไว)  26,879,200 บาท 

ประมาณการรายจDายไว)  26,879,200 บาท 
ป1งบประมาณ  2563 

ต้ังงบประมาณรายรับไว)   27,285,000 บาท 

ประมาณการรายจDายไว)  27,285,000 บาท 
 

              1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท4องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

              องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD  ได)ดำเนินการพัฒนาโดยมียุทธศาสตร̂การพัฒนา ท้ังหมด 10
ยุทธศาสตร̂สรุปดังน้ี ยุทธศาสตร̂ท่ี 1 ด)านการพัฒนาสังคม, ยุทธศาสตร̂ท่ี 2 ด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน, 
ยุทธศาสตร̂ท่ี 3 การพัฒนาด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ, ยุทธศาสตร̂ท่ี 4 ด)านการพัฒนาการเกษตร, ยุทธศาสตร̂

ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข, ยุทธศาสตร̂ท่ี 6 ด)านการศึกษา, ยุทธศาสตร̂ท่ี 7 ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา, ยุทธศาสตร̂ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี, ยุทธศาสตร̂ท่ี 9 ด)านการ
รักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน, ยุทธศาสตร̂ท่ี 10 อนุรักษ̂ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
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                  1.2.1 ในเชิงปริมาณ 

                  จำนวนโครงการและการปฏิบัติจริง ในแผนพัฒนาสามปZ  พ.ศ. 2559 - 2561 

                     1. สรุปโครงการท่ีกำหนดไว)ในแผนพัฒนาสามป1  ประจำป1 พ.ศ. 2559    จำนวนท้ังหมด   

138  โครงการ ปฏิบัติได)จริง  115  โครงการ    คิดเปkนร)อยละ   83.33    
  2. สรุปโครงการท่ีกำหนดไว)ในแผนพัฒนาสามป1  ประจำป1 พ.ศ. 2560    จำนวนท้ังหมด    
137 โครงการ ปฏิบัติได)จริง  105  โครงการ    คิดเปkนร)อยละ   76.64 

  3. สรุปโครงการท่ีกำหนดไว)ในแผนพัฒนาสามป1  ประจำป1 พ.ศ. 2561    จำนวนท้ังหมด     
88 โครงการ ปฏิบัติได)จริง 69 โครงการ คิดเปkนร)อยละ 78.41 
                   1.2.2 ในเชิงคุณภาพ 

  ปqญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
  1.การต้ังโครงการในแผนพัฒนาสามป1  และท่ีเพ่ิมเติม  มีมากเกินไป จึงไมDสามารถนำมาต้ัง
งบประมาณ  และดำเนินการได)ท้ังหมด     

  2. โครงการในแผนพัฒนาสามป1  ขาดการบรูณาการโครงการรDวมกับหนDวยงานอ่ืน เพ่ือให)มี
การดำเนินการในแผนพัฒนาสามป1 ได)ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร̂  เพ่ือประสิทธิผลของโครงการในแผนพัฒนา 
  3. ขาดการประสานงานระหวDางหนDวยงานท่ีเก่ียวข)องในการเก็บรวบรวมข)อมูล 

2. ผลท่ีได4รับจากการดำเนินการในปZงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561   

                2.1 ผลท่ีได)รับหรือผลท่ีสำคัญ 
            1) ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาสังคม     ผู)สูงอายุ  ผู)พิการ  ผู)ติดเช้ือเอดส̂  ให)ได)รับสวัสดิการตาม

นโยบายรัฐบาล  ทำให)คุณภาพชีวิตดีข้ึน      การพัฒนาศักยภาพ กลุDมเด็ก กลุDมสตรี  กลุDมผู)นำ   กDอให)เกิดความ
เข)มแข็งในชุมชน  
                 2) ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน  การจัดให)มีสาธารณูปโภค    การกDอสร)างถนน  

ชDวยให)ประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร แก)ปqญหาถนนเปkนหลุมเปkนบDอ ซ่ึงเปkนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
สำหรับการกDอสร)างทางระบายน้ำ  เพ่ือแก)ไขปqญหาน้ำทDวม   การให)มีไฟฟyาสDองสวDาง สามารถปyองกันอุบัติเหตุ  ทาง
ถนนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน  เปkนการสร)างคุณภาพชีวิตท่ีดี   และเปkนชุมชนนDาอยูD 

 3) ยุทธศาสตร̂  การพัฒนาด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ  การท่ีประชาชนได)รับการแลกเปล่ียน
เรียนรู) และประสบการณ̂ ได)รับความรู)ตามท่ีสนใจ ทำให)ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได)เพ่ิมข้ึนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหู 
           4) ยุทธศาสตร̂  ด)านการพัฒนาการเกษตร  กลุDมเกษตร ได)รับการถDายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู)  เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   เปkนการลดรายจDาย และเพ่ิมรายได) 
 5) ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาสาธารณสุข   การให)ความรู)และวิธีปฏิบัติท่ีถูกต)อง เก่ียวกับการ
ปyองกันโรคติดตDอ ทำให)ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  รDางกายท่ีแข็งแรง   และมีหนDวยบริการ EMS  ท่ีให)บริการประชาชน              

เพ่ือชDวยเหลือผู)เจ็บปvวย   ฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุ  ได)อยDางรวดเร็ว ทันทDวงที เปkนการลดอัตราการตาย 
 6) ยุทธศาสตร̂ ด)านการศึกษา   สนับสนุน ให)เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.และเด็กเล็กของ ศูนย̂
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ได)รับอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม ถูกต)องตามหลักโภชนาการ ลดจำนวนเด็กเปkนโรคขาด

สารอาหาร มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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 7) ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ประชาชนทุก

เพศทุกวัยมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท)องถ่ิน เปkนการอนุรักษ̂วัฒนธรรมและภูมิปqญญาท)องถ่ิน ท่ียึดถือปฏิบัติสืบไป   
รวมท้ังมีสถานท่ีและอุปกรณ̂สำหรับออกกำลังกาย เพ่ือให)มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง  ใช)เวลาวDางให)เกิดประโยชน̂และ
หDางไกลจากส่ิงเสพติดให)โทษ 

 8) ยุทธศาสตร̂ ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี   ชDวยให)มีวัสดุ อุปกรณ̂  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช) 
สำหรับการปฏิบัติงาน  ทำให)การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน          
 9) ยุทธศาสตร̂ ด)านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน    มีศูนย̂ อปพร.ท่ีคอยให)การ

ชDวยเหลือผู)ประสบภัยและชDวยบรรเทาความเดือดร)อนของประชาชน กรณี จากสาธารณภัยตDางๆ สร)างขวัญและ
กำลังใจท่ีดีให)กับผู)ประสบภัย     
 10) ยุทธศาสตร̂  อนุรักษ̂ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม     สDงเสริมให)เยาวชน และประชาชน

ปลูกปvา เพ่ือให)เห็นประโยชน̂ของทรัพยากรปvาไม)  เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ไมDให)ถูกทำลาย  
รวมท้ังรDวมกันรักษาความสะอาด ไมDให)มีขยะมูลฝอย    กDอให)เกิดเปkนชุมชนท่ีสะอาด และนDาอยูD 
               2.2  ผลกระทบ 

                      ประชาชนในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ไมDได)รับผลกระทบ จากการให)บริการ
สาธารณะจากองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD 

3. สรุปปjญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ"านมาและแนวทางการแก4ไข ปZ งบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 2561 

 1.การต้ังโครงการในแผนพัฒนาสามป1  และท่ีเพ่ิมเติม  มีมากเกินไป จึงไมDสามารถดำเนินการได)
ท้ังหมด    การแก)ไข  โดยเห็นพิจารณาดำเนินการในแผนพัฒนาสามป1ท่ีต้ังไว)ในป1 น้ันๆ ให)ครบท้ังหมดกDอน            
แล)วจึงพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  

 2. ขาดการบรูณาการดำเนินการโครงการในแตDละหนDวยงาน จึงควรใช)การบูรณาการรDวมกับ
หนDวยงานท้ังภายนอกและภายในองค̂กร  การเช่ือมโยงกระบวนการทำงาน เพ่ือให)เกิดการกระชับเวลาและประหยัด
งบประมาณ เพ่ือให)เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 3. การประสานงานระหวDางหนDวยงานท่ีเก่ียวข)องในการเก็บรวบรวมข)อมูล  จึงควรให)หนDวยงานท่ี
รับผิดชอบได)ตรวจสอบข)อมูล เพ่ือความถูกต)อง  และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 – 2565) 11 

 

 

ส"วนที่ 3 

ยุทธศาสตร=องค=กรปกครองส"วนท4องถิน่ 

v 1.ความสัมพันธ=ระหว"างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

                                          Ø  1.1 แผนยุทธศาสตร=ชาติ 20  ปZ  

   การจัดทำแผนพัฒนาท)องถ่ินห)าป1ขององค̂การบริหารสDวนตำบลมีความสัมพันธ̂กับแผนยุทธศาสตร̂ชาติ 20 ป1  

โดยมุDงเน)นเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูDความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และย่ังยืนโดยแผนยุทธศาสตร̂ชาติ 20 ป1 ของ
ประเทศไทยกำลังอยูDระหวDางการการเสนอรDางกรอบยุทธศาสตร̂ชาติตDอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร̂ชาติ 
ซ่ึงขณะน้ีอยูDระหวDางการดำเนินการปรับปรุงรDางกรอบยุทธศาสตร̂ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำรDาง

ยุทธศาสตร̂ชาติ  โดยรDางกรอบยุทธศาสตร̂ชาติ  20 ป1 (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยDอได)  ดังน้ี 
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1. ความสัมพันธ=ระหว"างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

   1.1   แผนยุทธศาสตร=ชาติ 20 ปZ 

วิสัยทัศน=  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปkนประเทศพัฒนาแล)ว ด)วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   เพ่ือให4บรรลุวิสัยทัศน=  

 “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปkนประเทศพัฒนาแล)ว ด)วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสูDการพัฒนาให)คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตDอการบรรลุซ่ึงผลประโยชน̂แหDงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร)างรายได)ระดับสูงเปkนประเทศพัฒนาแล)ว และสร)างความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปkนธรรม 

ประเทศสามารถแขDงขันได)ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด)วย 6 ยุทธศาสตร̂ ได)แกD 
            1. ยุทธศาสตร̂ด4านความม่ันคง  

(1) เสริมสร)างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย̂ทรงเปkน
ประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร̂รัปช่ัน สร)างความเช่ือม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร)อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝqÉงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรDวมมือระหวDางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ̂กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปyองกันและแก)ไขปqญหาความม่ันคงรูปแบบใหมD 

(5) การพัฒนาเสริมสร)างศักยภาพการผนึกกำลังปyองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร)อยภายในประเทศ 
สร)างความรDวมมือกับประเทศเพ่ือนบ)านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร)อมแหDงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล)อม  

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข)องจากแนวด่ิงสูDแนวระนาบมากข้ึน 

          2. ยุทธศาสตร̂ด4านการสร4างความสามารถในการแข"งขัน  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สDงเสริมการค)าการลงทุน พัฒนาสูDชาติการค)า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร)างฐานการผลิตเข)มแข็งย่ังยืน และสDงเสริมเกษตรกรรายยDอยสูD

เกษตรย่ังยืนเปkนมิตรกับส่ิงแวดล)อม 
 (3) การพัฒนาผู)ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู)ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ

พัฒนา SMEs สูDสากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย̂กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน ด)านการขนสDง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร)างความเปkนหุ)นสDวนการพัฒนากับนานาประเทศ สDงเสริมให)

ไทยเปkนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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       3. ยุทธศาสตร̂ด4านการพัฒนาและเสริมสร4างศักยภาพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชDวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู)ให)มีคุณภาพเทDาเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝqงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คDานิยมท่ีพึงประสงค̂ 
(4) การสร)างเสริมให)คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(5) การสร)างความอยูDดีมีสุขของครอบครัวไทย 

        4. ยุทธศาสตร̂ด4านการสร4างโอกาสความเสมอภาคและเท"าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร)างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มีสภาพแวดล)อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตDอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร)างความเข)มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข)มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให)เปkนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร̂ด4านการสร4างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปnนมิตรกับส่ิงแวดล4อม  

     (1) จัดระบบอนุรักษ̂ ฟRSนฟูและปyองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให)มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุDมน้ำ เน)นการปรับระบบการบริหาร 
จัดการอุทกภัยอยDางบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาและใช)พลังงานท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล)อม  
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล)อม 
     (5) การรDวมลดปqญหาโลกร)อนและปรับตัวให)พร)อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (6) การใช)เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร̂และนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล)อม 
6. ยุทธศาสตร̂ด4านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) การปรับปรุงโครงสร)าง บทบาท ภารกิจของหนDวยงานภาครัฐ ให)มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตDอต)านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตDาง ๆ  
(6) ให)ทันสมัย เปkนธรรมและเปkนสากล 
(7) พัฒนาระบบการให)บริการประชาชนของหนDวยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได)และรายจDายของภาครัฐ 

      ปjจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร=ชาติ 
1.สาระของยุทธศาสตร=ชาติ กำหนดวิสัยทัศน̂ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเปyาหมายและภาพในอนาคต

ของประเทศท่ีชัดเจนและเปkนท่ีเข)าใจ รับรู) และยอมรับเปkนเจ)าของรDวมกันสามารถถDายทอดเปyาหมายของ 
ยุทธศาสตร̂ชาติ สูDเปyาหมายเฉพาะด)านตDางๆ ตามระยะเวลาเปkนชDวงๆ ของหนDวยงานปฏิบัติได) และมีการกำหนด
ตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได) 

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติและ
แผนในระดับตDางๆ เพ่ือให)สDวนราชการนำยุทธศาสตร̂ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด)านการจัดสรรงบประมาณ 
ให)สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร̂ชาติอยDางมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายท่ีจะกำหนดให)การดำเนินการตามยุทธศาสตร̂ชาติมีความตDอเน่ือง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผล
อยDางเปkนระบบในทุกระดับ 
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3. กลไกสู"การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล)องต้ังแตDระดับการจัดทำยุทธศาสตร̂ การนำไปสูDการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร̂ชาติสูDการ

ปฏิบัติอยDางมีประสิทธิภาพและหนDวยงานปฏิบัติจะต)องมีความเข)าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให)สอดคล)อง
กับเปyาหมายท่ีกำหนดไว)ในยุทธศาสตร̂ชาติ 

Ø    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 

         กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชDวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล)อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตDางๆ ท่ีอาจกDอให)เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปÖดเศรษฐกิจเสรี ความท)าทายของเทคโนโลยีใหมDๆ การเข)าสูDสังคมผู)สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ̂ด)านตDางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมของ

ประเทศในปqจจุบันท่ียังคงประสบปqญหาในหลายด)าน เชDน ปqญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขDงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เปkนต)น ทำให)การพัฒนาในชDวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเปkนต)องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังน้ี  

(1) การน)อมนำและประยุกต̂ใช)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปkนศูนย̂กลางของการพัฒนาอยDางมีสDวนรDวม  
(3) การสนับสนุนและสDงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4) การพัฒนาสูDความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูDรDวมกันอยDางมีความสุข 
           กรอบยุทธศาสตร=แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบด4วย  10 ยุทธศาสตร=  

1. ยุทธศาสตร̂การเสริมสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย̂  

2. ยุทธศาสตร̂ การสร)างความเปkนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร̂ การสร)างความเข)มแข็งทางเศรษฐกิจและแขDงขันได)อยDางย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร̂การเติบโตท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล)อมเพ่ือการพัฒนาอยDางย่ังยืน 

5. ยุทธศาสตร̂ การเสริมสร)างความม่ันคง 
6. ยุทธศาสตร̂ การเพ่ิม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตร̂ การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส̂ 

8. ยุทธศาสตร̂ การพัฒนาวิทยาศาสตร̂ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร̂ การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร̂ ด)านการตDางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ)าน และภูมิภาค  

Ø1.3   แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

         Ø 1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เปkนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สDวนรDวมของทุกภาคสDวนจากทุกจังหวัดท้ัง  
4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุDมจังหวัดให)สามารถ  ใช)เปkนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนพัฒนากลุDมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ (สศช.)  
มีวัตถุประสงค̂เพ่ือให)เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
โดยประกอบไปด)วย  ยุทธศาสตร̂การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร̂การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร̂ 
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การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร̂การพัฒนาภาคใต) ซ่ึงองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูDน้ันต้ังอยูDภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาท)องถ่ินห)าป1ของ อบต. มีความสัมพันธ̂กับแผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ด)านเศรษฐกิจ ด)านการเกษตร  การทDองเท่ียว  การค)าการลงทุน การพัฒนาคนให)มีสุขภาวะดี
ท้ังรDางกาย จิตใจและสติปqญญา  รอบรู)  เทDาทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดำรงชีพได)อยDางมีคุณภาพ สร)างความ
ม่ันคงด)านอาหาร  แก)ไขปqญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพา

ตนเองและดูแลครอบครัวได)อยDางอบอุDน  ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)สมบูรณ̂   ซ่ึงแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยDอ  ดังน้ี    
 กรอบยุทธศาสตร=การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผDนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให)จังหวัดและกลุDมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุDมจังหวัดให)สอดคล)องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ และตอบสนองความต)องการของประชาชนในท)องถ่ิน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหDงชาติ (สศช.) จึงได)จัดทำกรอบยุทธศาสตร̂การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สDวนรDวมของทุกภาคสDวนจาก
ทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุDมจังหวัดให)สามารถใช)เปkนกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุDมจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 

 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให)เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปkนธรรมและ               
มีภูมิคุ)มกันตDอผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูDกับกับแนวคิด   “การ
พัฒนาแบบองค̂รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน̂ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร̂พระราชทาน เข)าใจ เข)าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีสDวนรDวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให)สังคมสมานฉันท̂และอยูDเย็น
เปkนสุขรDวมกัน 
 1.2  หลักการ มุDงสร)างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติตDางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผDนดิน เพ่ือสร)างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล)องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

1.กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2.กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร̂การพัฒนาภาคให)สอดคล)องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 ภายใต)กระแสโลกาภิวัตน̂ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล)อมภายนอกเปkนปqจจัยสำคัญตDอการ
พัฒนาประเทศ  เปkนผลให)จำเปkนต)องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลDาวให)เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 

ดังน้ันจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ี 
 2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตDางๆ ของประเทศให)เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) เพ่ือเปkนฐานการ
พัฒนาด)านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทDองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชDน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมDสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกDน-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแก)ว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี- 

สุราษฎร̂ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต) (North South Economic Corridor) ได)แกD 

แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค̂-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-

ขอนแกDน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก)ว-บุรีรัมย̂-มุกดาหาร 
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 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวDางประเทศ โดยเน)นพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต) และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส̂และโครงขDายคมนาคมขนสDงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขDงขัน
เชิงพ้ืนท่ี เชDน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสDงทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยง
โครงขDายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชDน พิษณุโลก และขอนแกDน 
 2.4 สร)างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให)ย่ังยืน 
ได)แกD พัฒนาแหลDงน้ำให)เพียงพอตDอการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล)อมเมืองและแหลDงอุตสาหกรรม และการจัดให)มีการ
จัดการใช)ประโยชน̂ท่ีดินอยDางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร=การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3.1 ยุทธศาสตร=การพัฒนา 

  (1) เพ่ิมศักยภาพการแขDงขันด)านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด)านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทDองเท่ียว  การต้ัง 
องค̂กรรDวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสDงเสริมอำนวยความสะดวกด)านการค)าการลงทุน และสDงเสริมความ
รDวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ)าน 
  (2) สร)างคนให)มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให)มีสุขภาวะดีท้ังรDางกาย จิตใจและสติปqญญา  รอบรู)  เทDา
ทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดำรงชีพได)อยDางมีคุณภาพ 
  (3) สร)างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให)เข)มแข็ง เพ่ือสร)างความม่ันคงด)านอาหาร  แก)ไขปqญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือนมีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได)อยDางอบอุDน 
  (4) ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)สมบูรณ̂ โดยเรDงอนุรักษ̂และฟRSนฟูพ้ืนท่ีปvาไม)ให)ได) 
15.9 ล)านไรD หรือร)อยละ 25ของพ้ืนท่ีภาค  ปyองกันการรุกพ้ืนท่ีชุDมน้ำ พัฒนาแหลDงน้ำและระบบชลประทาน ฟRSนฟูดิน 
ยับย้ังการแพรDกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสDงเสริมทำเกษตรอินทรีย̂ 
            3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ"มจังหวัดและจังหวัด 

(1) กลุDมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด)วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และ
เลย) เน)นการฟRSนฟูระบบนิเวศน̂เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร)างการผลิตด)านการเกษตรการสDงเสริม
การค)า การลงทุนและการทDองเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ)าน 

 (2) กลุDมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด)วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน)น
ให)ความสำคัญกับความรDวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ)าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค)าการเกษตร 
สDงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตว̂โดยเฉพาะโคเน้ือ 

(3) กลุDมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด)วย ขอนแกDน  กาฬสินธุ̂  มหาสารคาม และ
ร)อยเอ็ด  เน)นการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปkนศูนย̂กลางการค)าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช)ประโยชน̂พ้ืนท่ีชลประทานให)เกิดประโยชน̂สูงสุด  การทำการเกษตรก)าวหน)า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูDกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(4) กลุDมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลDาง 1 ประกอบด)วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย̂  สุรินทร̂  
มุDงเน)นการพัฒนาระบบชลประทานให)เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการทDองเท่ียวท้ังการทDองเท่ียวเชิงนิเวศน̂และอารยธรรมขอมด)วยการสร)างคุณคDาเพ่ิม และพัฒนาเส)นทาง 

(5) กลุDมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลDาง 2 ประกอบด)วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และ
อำนาจเจริญ มุDงเน)นการพัฒนาแหลDงน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก)ไขปqญหาน้ำทDวมและขาดแคลนน้ำ การสร)าง
งานและรายได)จากการทDองเท่ียวให)มากข้ึน 
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3.3 โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตข)าวหอมมะลิอินทรีย̂ในทุDงกุลาร)องไห)เพ่ือการสDงออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปkนประตูสูDอินโดจีน 

(3) โครงการพัฒนาเส)นทางทDองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด)วยระบบศึกษาทางไกล 

(6) โครงการเกษตรย่ังยืนเพ่ือชุมชนเข)มแข็ง 
(7) โครงการฟRSนฟูลุDมน้ำชีตอนบนและลุDมน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ีย่ังยืน 

  Ø  2. แผนพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล"าง 1 
การจัดทำแผนพัฒนาท)องถ่ินห)าป1ของเทศบาลมีความสัมพันธ̂กับแผนพัฒนากลุDมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลDาง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลDงทDองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 แผนพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล"าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย̂  สุรินทร̂)  ระยะ 4 ป1  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) 

ได)จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสDวนรDวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสDวน  ท้ังภาคราชการ  องค̂กรปกครอง
สDวนท)องถ่ิน  องค̂กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  4 จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแตDการรวบรวมและจัดทำ
ข)อมูลการประเมินศักยภาพของกลุDมจังหวัด การกำหนดตำแหนDงทางยุทธศาสตร̂ วิสัยทัศน̂  เปyาประสงค̂รวม  

กลยุทธ̂ ตัวช้ีวัด แผนงานและโครงการจากการทำงานรDวมกันของทุกภาคสDวน กลุDมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลDาง 1  จึงได)กำหนดตำแหนDงทางยุทธศาสตร̂ของกลุDมจังหวัดในอนาคต  คือ      

1)  เปkนศูนย̂กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เปkนแหลDงทDองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เปkนศูนย̂กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค)าในภูมิภาคและการค)าขายชายแดน 
4)  เปkนแหลDงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ̂ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได)ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน̂ “แหลDงผลิตสินค)าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย̂กลางผลิตภัณฑ̂ไหม และการทDองเท่ียว
อารยธรรมของ” เปkน “ศูนย=กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท"อมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การค4าชายแดน 

เช่ือมโยงกลุ"มอาเซียน” 
เปgาประสงค=รวม 

1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูDครัวโลก 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด)านการทDองเท่ียวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุDมประเทศอาเซียน 
3. เพ่ือพัฒนาให)เปkนศูนย̂กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค)าในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร=  :  ประกอบด)วย 4 ยุทธศาสตร̂ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร=ท่ี 1: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขDงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ)นจากประเทศ

รายได)ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด)วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร=ท่ี 2: การลดความเหล่ือมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด)วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการดำเนินการ    
                    ยุทธศาสตร=ท่ี 3: การเติบโตท่ีเปkนมิตรตDอส่ิงแวดล)อม (Green Growth) ประกอบด)วย  5 ประเด็น
หลัก  11  แนวทางการดำเนินการ   
                     ยุทธศาสตร=ท่ี 4: การสร)างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด)วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร=ท่ี  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขDงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ)นจากประเทศรายได)ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) ประกอบด)วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ  
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

1. ด)านเกษตร      1.1  แผนที่การใช)ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสนิค)าเกษตร   
1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตDต)นน้ำถึงปลายน้ำ 

2.  ด)านอุตสาหกรรม    2.1  แผนที่การใช)ที่ดิน (Zoning)  เพือ่อุตสาหกรรม   
2.2  กำหนดและสDงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   

2.3  การเพิ่มขีดความสามารถให) SME และ OTOP สูDสากล   
2.4  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปqญญาไทยมาเพิ่มมูลคDา 

3.  การทDองเทีย่วและ บริการ      3.1  แผนที่การจัดกลุDมเมืองทDองเที่ยว   
3.2  เพิ่มขีดความสามารถทางการทDองเที่ยวเข)าสูDรายได)  2  ล)านบาทตDอป1   

3.3  ไทยเปkนศูนย^กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

4.  โครงสร)างพื้นฐาน    4.1  การพัฒนาระบบโลจิสตกิส^และโครงสร)างพื้นฐาน   

4.2  การลงทุนการให)บริการและใช)ประโยชน^ ICT  
4.3  การลงทนุโครงสร)างพื้นฐานด)านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5.  พลังงาน      5.1  นโยบายการปรับโครงสร)างการใช)และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   

5.3  การเชื่อมโยงแหลDงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

6.1  การเสริมสร)างความสามารถในการแขDงขนัของสินค)า  บริการ และการลงทนุเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน   

6.2  แก)ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   

6.4  เสริมสร)างความสัมพันธ^และความรDวมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ)าน 

7.  การพัฒนาขีดความ สามารถในการแขDงขัน        7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขDงขัน (100 ดัชนีชีว้ัด)    

7.2  การพฒันาการสร)าง Brand ประเทศไทย เปkน Modern Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา    

 

8.1  ขับเคลื่อนคDาใช)จDายด)าน R & D เปkนร)อยละ  1 ของ GDP  

8.2  Talent Mobility การใช)ประโยชน^จากกำลังคนด)าน S & T  
8.3  การใช)ประโยชน^ Regional Science Parks  

8.4  การขับเคลื่อนข)อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรDวมมืออาเซียน  

9.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อเชื่อมโยง

โอกาส จากอาเซียน  

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  

9.2  การพฒันาเมอืงเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

9.4  การพัฒนาเมอืงทDองเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสขุภาพ  

9.6  การพัฒนาเมืองบริการศกึษานานาชาต ิ 
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค)าการลงทน  

9.8  ปqจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองทีศ่ักยภาพ 

 

 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 – 2565) 20 

 
ยุทธศาสตร=ท่ี  2  :  การลดความเหล่ือมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด)วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ

ดำเนินการ    
ประเดน็หลกั แนวทางการดำเนนิการ 

10.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     10.1  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกDอนและการใช) ICT ในระบบ

การศึกษา เชDน แท็บเลต็และอินเตอร^เน็ตไร)สาย  เปkนต)น)  

10.2  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข)าสูDประชาคมอาเซียน  

11.  การยกระดบัคุณภาพ ชีวิตและ

มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

11.1  การจัดระบบบริการ  กำลังพล และงบประมาณ 

11.2  การพัฒนาระบบคุ)มครองผู)บริโภคพร)อมเข)าสูDประชาคมอาเซียน 

11.3  สร)างและพัฒนาความรDวมมือระหวDางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซยีนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแล

ผู)สูงอายุ เด็ก สตรีและผู)ด)อยโอกาส  

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเทDาเทียมคุณภาพชีวิต  

12.2  กองทุนสตรี  

13.  การสร)างโอกาสและ รายได)แกDวิสาหกิจ

ขนาด กลางและขนาดยDอม (SMEs) และ

เศรษฐกิจชุมชน    

13.1  กองทุนตั้งตัวได)  

13.2  กองทุนหมูDบ)าน  

13.3  โครงการ sml  

13.4  โครงการรับจำนำสินค)าเกษตร  

14.  แรงงาน  

  

14.1  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให)สอดคล)องกับความต)องการและพัฒนา

ทักษะผู)ประกอบการ  

14.2  การจัดการแรงงานตDางด)าว  

14.3  การพัฒนาระบบการคุ)มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอยDาง

ทั่วถึงพร)อมเข)าสูDประชาคมอาเซียน 

15.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   15.1 การเข)าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16.  การตDอต)าน การคอร^รัปชั่น   

สร)างธรรมาภิบาลและ ความโปรDงใส  

16.1  การรณรงค^และสร)างแนวรDวมในสังคม  

16.2 การเสริมสร)างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

17.  การสร)างองค^ความรู) เรื่องอาเซียน  17.1  ภาคประชาชน  

17.2  ภาคแรงงานและผู)ประกอบการ  

17.3  บุคลากรภาครัฐ  

ยุทธศาสตร=ท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปkนมิตรตDอส่ิงแวดล)อม (Green Growth) ประกอบด)วย 5 ประเด็นหลัก  

11 แนวทางการดำเนินการ   
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

18.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อ
ความยั่งยืน     

18.1  พัฒนาตัวอยDางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ  10 แหDง เพื่อความยั่งยืน  

19.  การลดการปลDอยกßาซ เรือนกระจก (GHG)        
 

19.1  การประหยัดพลังงาน  
19.2  การปรับกฎระเบียบ (เชDน green building code)  

19.3  สDงเสริมการดำเนินงาน CSR เพื่อลดการปลDอยกßาซเรือนกระจก  

20.  นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล)อม     20.1  ระบบภาษีสิ่งแวดล)อม  

20.2 การจัดซื้อจัดจ)างสีเขียวในภาครัฐ  

21.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ การ

บรหิารจัดการน้ำ  

21.1  การปลูกปvา  

21.2  การลงทุนด)านการบริหารจัดการน้ำ  
21.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมอาเซียน 

22.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ    22.1  การปyองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  

22.2  การปyองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาต ิ
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ยุทธศาสตร=ท่ี  4  :  การสร)างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด)วย  

 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดำเนินการ 
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

23.  กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  23.1  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  

23.2  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค^กร  

23.3  ปรับปรงุระเบียบ ข)อกฎหมายที่เปkนข)อจำกัดตDอการพัฒนาประเทศ 

24.  การปรับโครงสร)าง ระบบราชการ    24.1  เพิ่มประสิทธิภาพองค^กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐ     ด)วย

การสร)างความพร)อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเปkน

ศูนย^กลาง  

24.2  ปyองกันและปราบปรามทุจริตคอร^รัปชั่น  

24.3  เพิ่มประสิทธิภาพการให)บริการประชาชนด)วยระบบ e – service 

25.  การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ       25.1  บริหารกำลังคนให)สอดคล)องกับบทบาทภารกิจที่มีในปqจจุบัน เตรียมพร)อมสำหรับ

อนาคต  

25.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรยีมความพร)อมบุคลากร

ภาครัฐสูDประชาคมอาเซียน 

26.  การปรับโครงสร)างภาษ ี 26.1  ปรับโครงสร)างภาษีทั้งระบบให)สนับสนุนการกระจายรายได)เพิ่มขดีความสามารถใน

การแขDงขัน 

27.  การจัดสรรงบประมาณ  27.1  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให)สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

นโยบายรัฐบาล 

28.  การพัฒนาสินทรัพย^ราชการที่ไมDได)ใช)

งานให)เกิดประโยชน^สูงสุด     

28.1  สำรวจสินทรัพย^ราชการที่ไมDได)ใช)งาน  

28.2  บริหารจัดการสินทรัพย^ราชการที่ไมDได)ใช)งานให)เกิดประโยชน^สูงสุด  

29.  การแก)ไขปqญหา ความมั่นคงจังหวัด

ชายแดน ภาคใต) และเสรมิสร)าง ความมั่นคง

ในอาเซียน  

29.1  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสDงเสริมการพฒันาในพื้น  3  จังหวัด  

ชายแดนภาคใต)  ภายใต)กรอบนโยบายความมั่นคงแหDงชาติ 2555 – 2559 

29.2  การเสริมสร)างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30.  การปฏิรูปการเมือง       30.1  กระจายอำนาจให)แกDองค^กรปกครองสDวนท)องถิ่น (อปท.)   

 

ð  THAILAND 4.0 

ไทยแลนด= 4.0”  เปkนวิสัยทัศน̂เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต)การนำของพลเอกประยุทธ̂ จันทร̂โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน)าคณะรักษาความสงบ
แหDงชาติ (คสช.) ท่ีเข)ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน̂ท่ี วDา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” ท่ี มีภารกิจสำคัญในการ

ขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด)านตDาง ๆ เพ่ือปรับแก) จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร)างหนทางพัฒนาประเทศให)เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมD ๆท่ีเปลียนแปลงอยDางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได) 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเปkนการเปล่ียนผDานท้ังระบบใน 4 องค̂ประกอบสำคัญ คือ 

1. เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปqจจุบัน ไปสูDการเกษตรสมัยใหมD ท่ี
เน)นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต)องร่ำรวยข้ึน และเปkนเกษตรกรแบบเปkน
ผู)ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูDท่ีรัฐต)องให)ความชDวยเหลืออยูDตลอดเวลา ไปสูD
การเปkน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร)างมูลคDาคDอนข)างต่ำ ไปสูD High Value Services  
4. เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ำไปสูDแรงงานท่ีมีความรู) ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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         Ø 3. แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ซ่ึงแผนยุทธศาสตร̂การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป1 (พ.ศ. 2561-2564) มีรายละเอียดดังน้ี  

ตำแหน"งทางยุทธศาสตร= 

 1.  เปkนศูนย̂กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทDองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2.  เปkนศูนย̂กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  เปkนแหลDงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
 4.  เปkนศูนย̂กลางในการปyองกันภัยคุกคาม และเสริมสร)างความม่ันคง เพ่ือปyองกันสถาบันหลักของชาติ 

 5.  เปkนท่ีต้ังของสDวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยDางย่ังยืน 
วิสัยทัศน=  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปZ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 
 

เปgาประสงค=รวม 

 1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด)านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพ่ือพัฒนาสังคมให)เปkนเมืองนDาอยูD 
 3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ̂ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด)านส่ิงแวดล)อม 
 4.  เพ่ือเสริมสร)างความม่ันคงในการปyองกันและแก)ไขปqญหาภัยคุกคาม และปyองกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เพ่ือให)หนDวยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอยDางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร= 

 1.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ 
 2.  ยกระดับสังคมให)เปkนเมืองนDาอยูD 
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ̂อยDางย่ังยืน 
 4.  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปyองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย̂สินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
เปgาประสงค=เชิงยุทธศาสตร=  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ= 

ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

ยุทธศาสตร=ท่ี 1  

การพัฒนาและ

เพ่ิมศักยภาพการ

แข"งขันเศรษฐกิจ 

1.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

1.  อัตราการเปล่ียนแปลงของ
รายได)เฉล่ียของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

2. อัตราการเปล่ียนแปลงของ
ผลิตภัณฑ̂มวลรวมจังหวัด (%) 

1. สDงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได)ลดรายจDาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สDงเสริมการสร)างมูลคDาสินค)า 
และบริการภาคการเกษตรต)นทาง 
กลางทางและปลายทาง 

 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วตักรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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เปgาประสงค=เชิงยุทธศาสตร=  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ= 

ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

ยุทธศาสตร=ท่ี 1  

การพัฒนาและ

เพ่ิมศักยภาพการ

แข"งขันเศรษฐกิจ 

 
3. จำนวนครัวเรือนท่ีได)รับการ
สDงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี

(ครัวเรือน) 

3. สDงเสริมการสร)างมูลคDาสินค)า
และบริการภาคนอกการเกษตรต)น

ทาง กลางทางและปลายทาง 
4. สนับสนุนการผลิตและสร)าง
ผลงานวัตนกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคล)องกับการพัฒนาจังหวัด 
5. สDงเสริมการนำวัตกรรมการ

เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 

6. สนับสนุนการสร)างรายได)จาก
การทDองเท่ียงและกีฬา 
7. สนับสนุนการสร)างอาชีพใน

ครัวเรือนในชุมชนตDางๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือสร)าง

เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

4. อัตราการวDางงาน (%) 

5. อัตราสDวนหน้ีเฉล่ียตDอรายได)
เฉล่ียของครัวเรือน(เทDา) 
6. อัตราสDวนการออมเฉล่ียตDอ

รายได)เฉล่ียของครัวเรือน(%) 
 

8.สร)างโอกาสและพัฒนาฝ1มือให)กับ

ผู)วDางงาน 
9. สDงเสริมความเปkนอยูDตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10. สDงเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

 3. เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถใน
การแขDงขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน 

 (บาท/คน) 
8. จำนวนผู)ประกอบการด)าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

(ราย) 
 

11. เพ่ิมทักษะความสามารถและ

ความเช่ียวชาญของแรง งาน เพ่ือเพ่ิม
มูลคDาผล ผลิตของสินค)าและบริการ 
12.สนับสนุนการพัฒนา

ผู)ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development)และผู)ประกอบ การ

ใหมDทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
13. สDงเสริมการให)ความรู)ด)าน

โครงสร)างพ้ืนฐานและ โลจิสติกส̂ กับ
หนDวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 

14. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเช่ียวชาญของแรงงานด)านการ
ทDองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคDาสินค)าและ

บริการ 

ยุทธศาสตร=ท่ี 2 

ยกระดับสังคม 

ให4เปnนเมืองน"า

อยู" 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ

เล่ือมล้ำ 

1. ร)อยละของประชากรท่ีอยูDใต)
เส)นความยากจน (%) 

2. สัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได) (Gini Coefficient) 

1. สDงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได)
ลดรายจDาย 

2. สDงเสริมการกระจายรายได)อยDาง
ท่ังถึงและได)รับส่ิงอำนวยความ
สะดวกจากโครงสร)างพ้ืนฐานของ

ภาครัฐ รวมท้ังระบบปyองกันภัยท่ีเอ้ือ
ตDอการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือพัฒนา

โครงขDายความ
คุ)มครองทางสังคม 

3. ร)อยละผู)อยูDในระบบ

ประกันสังคมตDอสำนักงาน
แรงงาน(%) 
4. ร)อยละความครอบคลุมของ

บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

3. สDงเสริมการเข)าถึงระบบสังคมและ

ประกันสังคมในแรงงาน 
4.สDงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขท่ี
มีคุณภาพและสามารถบริการได)อยDาง

ครอบคลุม 

5. จำนวนศูนย̂ชDวยเหลือสัตว̂
เรDรDอนในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย̂) 

5. สDงเสริมการให)ความชDวยเหลือสัตว̂
เรDรDอนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

 3. เพ่ือสร)างความ

คุ)มกันให)กับสังคม 

6. ระดับความสำคัญของหนDวยงาน ท่ี

จัดกิจกรรมสDงเสริมด)านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (คร้ัง) 
7. ร)อยละของผู)ประสบปqญหาทาง

สังคมท่ีขอรับบริการได)รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

6. สDงเสริมให)สังคมมีภูมิคุ)มกัน

ทางสังคม 
7. สDงเสริมและประชา สัมพันธ̂
ให)ประชาชนท่ีประสบปqญหา

ทางสังคมขอรับบริการจากสDวน
ราชการท่ีรับผิดชอบทางภารกิจ
ท่ีกฎหมายกำหนด 

 4. เพ่ือให)ประชาชน 
เข)าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

8. อัตราสDวนแพทย̂ตDอประชาชน 
(แพทย̂/คน) (ป12559 แพทย̂ 626 คน 
ประชากร 2,629,979 คน) 

9. อัตราสDวนทันตแพทย̂ตDอประชากร 
(ทันตแพทย̂/คน) 
10. อัตราสDวนพยาบาลตDอประชากร 

(พยาบาล/คน) 
11. ประชาชนนักศึกษาและบุคลากร
ด)านดิจิทัลได)รับความรู)และประโยชน̂

จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
12. จำนวนป1การศึกษาเฉล่ียประชากร
ไทยอายุ 15-59 ป1  

13. อัตราการได)รับงานทำของบัณฑิต
ท่ีจบภายใน 1 ป1 (%) 
14. อัครการวDางงานของประชากร  

(ป1 58) (%) 
15. คDาเฉล่ียคะแนน O-net ม. 3 
(คะแนน) 

8. สDงเสริมการให)มีการผลิต
แพทย̂ 
9. สDงเสริมให)มีการผลิตและ

พัฒนาทันตแพทย̂เพ่ิมเพ่ือรอง 
รับภาวะผู)สูงอายุของจังหวัด 
10. สDงเสริมให)มีการผลิตและ

พัฒนาบุคคลากรด)านการ
บริการเพ่ิมข้ึน 
11. สDงเสริมการสร)างทักษะด)าน

เทคโนโยลีดิจิทัลแกDประชาชน 
ทุกสาขาอาชีพ 
12. สDงเสริมให)ประชากรศึกษา

ในและนอกระบบ 
13. สDงเสริมสถาบันการศึกษา
ให)เปkนแหลDงเรียนรู)แกDประชากร

ในทุกพ้ืนท่ีในทุกด)าน 
14. สDงเสริมและแนะนำความ
ต)อง การแรงงานให)บัณฑิตท่ีจบ

ใหมD 
15. สDงเสริมให)มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการ

วDางงานของประชาชน 
16. สDงเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพ่ือให)นักเรียนมีความ  

รู)ความสามารถตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
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ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

ยุทธศาสตร=ท่ี 3  

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดล4อมให4มี

ความสมบูรณ=

อย"างยืน 

1. เพ่ืออนุรักษ̂

ส่ิงแวดล)อมและ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

1. อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีปvา

ไม)ในจังหวัด 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
3. การจัดการน้ำเสีย (จำนวนระบบ) 

4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน (ไรD) 
5. ความยาวสะสมของเข่ือนปyองกันน้ำ
กัดเซาะตล่ิง (เมตร) 

6. ร)อยละสัดสDวนของพ้ืนท่ีระบบ
ปyองกันน้ำทDวมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

1. ปลูกจิตสำนึกและให)ความรู)

ประชาชนได)ตะหนักถึงคุณคDา
และทรัพยากรปvาไม) 
2.การอนุรักษ̂และพ้ืนฟูปvาไม) 

3. การรณรงค̂ให)ประชาชนและ
ผู)ประกอบการสำนึกรับผิดชอบ
ตDอสังคมเก่ียวกับการลด

ปริมาณขยะ 
4. การจัดหาและเพ่ิมความ 
สามารถ ในการกำจัดขยะ 

5. สDงเสริมให) อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
6. สDงเสริมให)มีการบริหารจัด 

การน้ำท้ังในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
7. เพ่ิมส่ิงกDอสร)างเพ่ือลดการ

พังทลายของตล่ิงตามแมDน้ำลำ
คลองสายหลักของจังหวัด 
8. พัฒนาระบบปyองกันน้ำทDวม

ในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

 2. เพ่ือใช)พลังงาน
อยDางมีประสิทธิภาพ 

7. สัดสDวนปริมาณการใช)น้ำมัน
เช้ือเพลิงเพ่ือยาน พาหนะตDอประชากร

(ลิตร/คน) 
8. สัดสDวนปริมาณการใช)ไฟฟyา ภาค
ครัวเรือนตDอประชากร(ล)านกิโลวัตต̂/

คน/ป1) 
9. สัดสDวนปริมาณการใช)ไฟฟyาในภาค
ท่ีไมDใชDครัวเรือนตDอGPP (กิโลวัตต̂-

ช่ัวโมง/ล)านบาท) 
10. สัดสDวนปริมาณการใช)น้ำมันเช้ือ 
เพลิงในภาคอุตสาห กรรมตDอ  GPP 

ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล)านบาท) 

9. รณรงค̂ให)ประชาชนลดการ
ใช)ยานพาหนะสDวนตัว โดย

เปล่ียนมาใช)รถสาธารณะแทน 
10. รณรงค̂ให)ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟyา 

11. รณรงค̂ให)ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟyา 
12. รณรงค̂ให)ผู)ประกอบการ

ลดช่ัวโมงการผลิตลงในบาง
ชDวงเวลา 
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ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

ยุทธศาสตร=ท่ี 4 

การเสริมสร4าง

ความม่ันคงทุกมิติ

เพ่ือปกปgองสถาบัน

หลักของชาติ และ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย=สิน

ของประชาชน 

1. เสริมสร)างความ

ม่ันคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

1. จำนวนตำบลท่ีเข)ารDวม

กิจกรรมเสริมสร)างความรู)
ความเข)าใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ (ตำบล) 

1. สร)างความรู)ความเข)าใจถึง

ความสำคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให)ประชนได)รับรู)รับทราบ 
2. สDงเสริม พัฒนาอาชีพตาม

แนวทางโครงการอันเน่ือง          
มาจากพระราชดำริ 
3. สDงเสริมการเรียนรู)หลักการทรง

งานและแนวทางพระราชดำริ 

 2. เปkนศูนย̂บริหาร
จัดการเครือขDาย

ปyองกัน และแก)ไข
ปqญหาด)านความ
ม่ันคงทุกมิติ 

 

2. จำนวนตำบลท่ีเข)ารDวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขDาย

การปyองกันและแก)ไขปqญหา
ทุกมิติ (ตำบล) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. การปyองกันและแก)ไขปqญหายา
เสพติด 

5. การปyองกันและแก)ไขปqญหา
แรงงานตDางด)าวผิดกฎหมายและ
การค)ามนุษย̂ 

6. การปyองกันและแก)ไขปqญหาการ
บุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล)อม 

7. การปyองกันและแก)ไขปqญหาภัย
กDอการร)ายและอาชญากรรมข)าม
ชาติ 

8. การปyองกันการแก)ไขปqญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหมD 
9. การปyองกันและการแก)ปqญหาภัย

พิบัติ 
10. การปyองกันและรักษาความ
สงบเรียบร)อยภายในจังหวัด 

11. สDงเสริมและสร)างเครือขDาย 

 3. เสริมสร)างความ
ปรองดองและความ

สมานฉันท̂ในชาติ 

3.สร)างการรับรู)ท่ีถูกต)อง 
(ตำบล) 

4. สร)างการมีสDวนรDวม 
(ตำบล) 

12. สDงเสริมการปyองกันและแก)ไข
ปqญหาสาธารณภัย 

สDงเสริมการสร)างความปองดอง
สมานฉันท̂ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

13. สDงเสริมการมีสDวนรDวมของทุก
สDวนภาค 
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ยุทศาสตร=ท่ี 
เปgาประสงค=เชิง

ยุทธศาสตร= 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ= 

ยุทธศาสตร=ท่ี 5 การ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร)อยละของสถานพยาบาลท่ี
ได)รับการรับรองคุณภาพ HA 

(%) 
2. ร)อยละของครัวเรือนท่ีเข)าถึง
น้ำประปา (%) 

3. ร)อยละของครัวเรือนท่ีเข)าถึง
ไฟฟyา (%) 
4. ร)อยละของประชากรท่ีเข)าถึง

อินเตอร̂เน็ต (%) 
5. จำนวนคร้ังท่ีให)บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

เชิงรุก (คร้ัง) 
6. ร)อยละความสำเร็จของการ
เบิกจDายงบประมาณ (%) 

7. ร)อยละของภาษีท)องถ่ินท่ี
จัดเก็บรายได) ไมDรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให)บริการภาครัฐ 

 
2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได)ขององค̂กรปกครอง

สDวนท)องถ่ิน 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค̂กร 

8. ร)อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตDอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค̂กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

5. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค̂กร 
6. การสร)างความโปรงใส

ในองค̂กร  

รวม 

5 ยุทธศาสตร= 

รวม 

15 เปgาประสงค= 

เชิงยุทธศาสตร= 

รวม 46 ตัวช้ีวัด รวม 61 กลยุทธ= 
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         Ø1.4  ยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=กรปกครองส"วนท4องถ่ินในเขตจังหวัด 

  การจัดทำแผนพัฒนาท)องถ่ินห)าป1ของเทศบาลมีความสัมพันธ̂กับยุทธศาสตร̂การพัฒนาขององค̂กร
ปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุDงเน)นพัฒนาด)านเศรษฐกิจ เมืองนDาอยูD รักษาส่ิงแวดล)อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปyองสถาบัน  พัฒนาองค̂กรให)มีประสิทธิภาพ  สานตDอแนวทางพระราชดำริ  ด)านการศึกษา  

การเกษตร พัฒนาสังคม  ด)านการพัฒนาสาธารณสุข  ด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี  ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย̂สินด)านการอนุรักษ̂ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม  โดยปqจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร̂การพัฒนา

ขององค̂กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังน้ี 

1)  ยุทธศาสตร=การพัฒนาด4านสานต"อแนวทางพระราชดำริ 

1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูDหัวฯ เม่ือป1 

2538 เพ่ือแก)ไขและปyองกันปqญหาอุทกภัยอยDางเปkนระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร)างแหลDงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก)ไขปqญหาน้ำทDวมและน้ำแล)ง 

1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ยุทธศาสตร=การพัฒนาด4านการศึกษา 

2.1)  สDงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให)เปkนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด)านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให)เปkนผู)มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3)  สนับสนุนให)มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)เปkนเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 

เปkนเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
2.4) สDงเสริมให)ประชาชนได)เตรียมความพร)อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข)าสูDประนะชา

คมอาเซียนในทุกด)าน  

2.5)  สDงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร=ด4านการพัฒนาเกษตรกร 

3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ̂พืชและเมล็ดพันธุ̂พืชท่ีดีมีคุณภาพ  สDงเสริมให)เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ̂พืชใหมDๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรDวมมือและให)ความรDวมมือกับหนDวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.2)  ลดต)นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคDาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให)มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรDวมมือและให)ความรDวมมือกับหนDวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3)  สDงเสริมและพัฒนาเครือขDายผู)นำด)านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  สDงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค)าทางการเกษตร และเพ่ิมชDองทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6)  สDงเสริมประชาชนในท)องถ่ินให)มีการเล้ียงสัตว̂เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนDวยและเพ่ือ
การอนุรักษ̂  
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4)  ยุทธศาสตร=ด4านการพัฒนาสังคม 

4.1)  สDงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู)นำชุมชน  คณะกรรมการหมูDบ)านและชุมชนให)เข)มแข็ง 
4.2)  สDงเสริมความเข)มแข็งของชุมชน 

4.3)  สDงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู)สูงอายุ  ผู)พิการ  
ผู)ด)อยโอกาส  ประชาชน และคุ)มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

4.4)  สDงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท)องถ่ิน   

4.5)  ปyองกันและแก)ไขปqญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนDายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให)บริการประชาชน และรับทราบปqญหา  อุปสรรค และความต)องการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.7)  สDงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู)ท่ีเปkนแบบอยDางท่ีดี และสร)างคุณประโยชน̂ตDอสังคม  สร)าง
ช่ือเสียงให)กับจังหวัดนครราชสีมา  

5)  ยุทธศาสตร=ด4านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูDบ)าน (อสม) 
5.2)  สDงเสริมและสนับสนุนให)การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให)มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โดยรDวมมือกับโรงพยาบาลสDงเสริมสุขภาพตำบลและหนDวยงานหรือองค̂กรท่ีเก่ียวข)อง 

5.3)  สDงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให)มีสุขภาพแข็งแรง โดยให)การเรียนรู)
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปyองกันโรค การใช)ยาอยDางถูกต)อง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน̂และ
การเข)ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด)านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย̂ 

6)  ยุทธศาสตร=ด4านการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน 
6.1)  สDงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐานให)สอดคล)องกับความจำเปkน

และความต)องการของประชาชน 

6.2)  กDอสร)าง ปรับปรุงเส)นทางการคมนาคมอยDางท่ัวถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  รDวมมือกับสDวนราชการ  และองค̂กรปกครองสDวนท)องถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  ตลอดจนผู)ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 

6.4)  ประสานในการแก)ไขปqญหาความเดือนร)อนของประชาชนในด)านสาธารณูปโภค และสDงเสริมให)
ประชาชนเข)าใจในการใช)และรักษาสาธารณูปโภคอยDางคุ)มคDา 

6.5)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสDงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก)ไขปqญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเปkนระเบียบในการให)บริการแกDประชาชน 

7)  ยุทธศาสตร=ด4านการพัฒนาการท"องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7.1)  พัฒนาฟRSนฟูและสDงเสริมกิจกรรมด)านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท)องถ่ิน

โคราช โดยการอนุรักษ̂สืบสานตDอและเช่ือมโยงสูDกิจกรรมการทDองเท่ียว 
7.2)  พัฒนาและฟRSนฟูแหลDงทDองเท่ียวเดิม สร)างแหลDงทDองเท่ียวใหมD  รวมท้ังกิจกรรมด)านการ

ทDองเท่ียว  และส่ิงอำนวยความสะดวกตDางๆ  กระตุ)นเศรษฐกิจ  และสร)างรายได)จากการทDองเท่ียวของจังหวัด

นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 
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7.3)  สนับสนุนและสDงเสริมความสามารถของผู)ประกอบการธุรกิจทDองเท่ียว  และสร)างเครือขDาย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค)าและบริการ  โดยการจับคูDธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค)าและขยายตลาดสินค)าท้ังภายในประเทศ
และตDางประเทศ 

7.4)  สDงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขDงขันกีฬาประเภทตDางๆ  รวมถึงการ
สร)างความเปkนเลิศทางด)านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร=ด4านการบริหารจัดการบ4านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร)างการบริหารงาน ให)รองรับการปฏิบัติภารกิจหน)าท่ี  ตามท่ีกฎหมายกำหนด

อยDางมีประสิทธิภาพ  
8.2)  นำระบบสารสนเทศมาใช)ในการบริหารงานภายในองค̂กร   
8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให)ได)รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู) เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให)เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและรDวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท)องถ่ิน รDวมกันระหวDางหนDวยงานภาครัฐ และเอกชนองค̂กร

ปกครองสDวนท)องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท)องถ่ิน สร)างประโยชน̂สูงสุด แกDประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
8.5)  เปÖดโอกาสให)ประชาชนได)เข)ามีสDวนรDวมในการกำหนดนโยบายและความต)องการของ

ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร=ด4านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 

9.1)  สDงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตDางๆ 

9.2)  สDงเสริม  สนับสนุนและรDวมมือกับสDวนราชการ  หนDวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค̂กรท่ี
เก่ียวข)องในการเตรียมความพร)อมในการปyองกันภัย และการชDวยเหลือผู)ประสบภัย 

9.3)  สDงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล)องวงจรปÖดในเขตชุมชนและสถานท่ีสำคัญ  โดยสร)าง

ความอบอุDนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝÆกอบรมจัดต้ังและอบรมฟRSนฟูตำรวจบ)านและอาสาสมัครปyองกันภัยฝvายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

10)  ยุทธศาสตร=ด4านการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อม 

10.1)  พัฒนาฟRSนฟูและอนุรักษ̂ธรรมชาติ ส่ิงแวดล)อม แหลDงน้ำ ลุDมน้ำลำคลองและปvาไม)ให)มีความ
อุดมสมบูรณ̂ 

10.2) รณรงค̂สร)างจิตสำนึกเพ่ือปyองกันและแก)ไขปqญหามลพิษและปqญหาส่ิงแวดล)อมของชุมชน
ท)องถ่ินทุกระดับ   

10.3)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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v 2. ยุทธศาสตร=ขององค=กรปกครองส"วนท4องถ่ิน 

Ø  ยุทธศาสตร=ขององค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

  2.1วิสัยทัศน= (Vision) ขององค=การบริหารส"วน ตำบลโนนประดู" 

      - โนนประดู"น"าอยู"     มุDงหวังให)ตำบลโนนประดูD   เปkนตำบลท่ีมีการจัดการด)านโครงสร)างพ้ืนฐานท่ีจำเปkนและ

สำคัญครบทุกหมูDบ)าน และมีการรักษาไว)ซ่ึงเอกลักษณ̂ ภูมิปqญญาชาวบ)าน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของท)องถ่ิน ประชาชนมีความสามัคคี สงบสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน มีการสร)างสรรค̂และ
ปรับปรุงส่ิงแวดล)อมท้ังด)านกายภาพและสังคมอยDางตDอเน่ือง  โดยให)ประชาชนในชุมชน มีสDวนรDวมและชDวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด ในลักษณะเมืองนDาอยูDใน 5  มิติ  (มิติเมืองปลอดภัย   มิติเมืองสะอาด  มิติเมือง

คุณภาพชีวิต    มิติเมืองธรรมาภิบาล  และมิติเมืองวัฒนธรรม) 
     - เครือข"ายชุมชนเข4มแข็ง       มุDงหวังให)ประชาชนท่ัวไปมีสDวนรDวม และชDวยเหลือซ่ึงกันและกันในการดำเนิน
ชีวิต เพ่ือให)ได)ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     -ศูนย=กลางการบริหารจัดการท่ีดี   มุDงหวังให)ตำบลโนนประดูD  เปkนศูนย̂กลางในการบริหารจัดการ ให)บริการท่ีดี              
ตรงตามความต)องการของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยดำเนินโครงการความรDวมมือและประสานงาน 
กับสDวนราชการตDางๆ ได)อยDางมีประสิทธิภาพ  
    - เกษตรอินทรีย=เปnนเลิศ        มุDงหวังให)ตำบลโนนประดูD เปkนแหลDงเกษตรกรรม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต̂ใช)เปkนแนวทางในการดำรงชีวิต โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  สนับสนุน 
สDงเสริมให)มีการใช)ปุØยอินทรีย̂  เพ่ือรักษาสภาพแวดล)อมและรักษาสภาพดินให)มีความอุดมสมบูรณ̂  เพ่ือความม่ันคง
และความย่ังยืนของการพัฒนา 
สDงเสริมให)มีการใช)ปุØยอินทรีย̂  เพ่ือรักษาสภาพแวดล)อมและรักษาสภาพดินให)มีความอุดมสมบูรณ̂  เพ่ือความม่ันคง
และความย่ังยืนของการพัฒนา 

• พันธกิจ   (MISSION)  
  พันธกิจ   (MISSION)  หมายถึง  ขอบเขตของบทบาทหน)าท่ีหลักของท)องถ่ินท่ีจำเปkนตDอการบรรลุวิสัยทัศน̂
(ต)องทำอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน̂ ) 

• พันธกิจ (MISSION)ขององค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD 
  พันธกิจ   (MISSION) 
1.การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน และพัฒนาตำบลให)เปkน "ตำบลนDาอยูD " รวมท้ังการบริหารจัดการแหลDงน้ำ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต สDงเสริมสนับสนุนการจัดการด)านสาธารณสุขเพ่ือสุขอนามัย และเสริมสร)างความ       
เข)มแข็งภาคประชาชน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน 

3.พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสDวนรDวมจากทุกภาคสDวน 
4.สDงเสริม สนับสนุนการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมความรู)ด)านวิชาการเกษตรกรรม   
สDงเสริมเกษตรอินทรีย̂  และพันธุ̂ข)าวหอมมะลิ 

5.สDงเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู)เทคโนโลยีสมัยใหมD เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
6.อนุรักษ̂ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท)องถ่ิน ภูมิปqญญาท)องถ่ิน  
7.สDงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล)อม และสDงเสริมการทDองเท่ียว 

 
 

    “โนนประดู" ตำบลน"าอยู" เครือข"ายชุมชนเข4มแข็ง ศูนย=กลางการบริหารจัดการท่ีดี เกษตรอินทรีย=เปnนเลิศ” 
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      2.2  ยุทธศาสตร= ขององค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

1.ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาสังคม 
2.ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 
3.ยุทธศาสตร̂ การพัฒนาด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ  
4.ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาสาธารณสุข  
6.ยุทธศาสตร̂ ด)านการศึกษา   
7.ยุทธศาสตร̂ ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา      
8.ยุทธศาสตร̂ ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี     
9.ยุทธศาสตร̂ ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน    
10.ยุทธศาสตร̂ ด)านอนุรักษ̂ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม       

2.3 เปgาประสงค= (Goals) ขององค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD   
            องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ได)กำหนดเปyาประสงค̂เพ่ือให)สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตDางๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน̂ท่ีกำหนด ดังน้ี 

 1.เพ่ือเสริมสร)างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานและพัฒนาตำบล เพ่ือมุDงสูD “ตำบลนDา
อยูD” และบริหารจัดการแหลDงน้ำ เพ่ือแก)ไขปqญหาภัยแล)ง และปyองกันอุทกภัย 

2.เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เสริมสร)างความสามารถในการบริหารจัดการด)าน
สาธารณสุข และเสริมสร)างความ  เข)มแข็งภาคประชาชน และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน 

3.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให)มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
4.เพ่ิมขีดความสามารถในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให)ความรู)ด)าน

วิชาการ ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ให)ความรู)ด)านเกษตรอินทรีย̂และปรับปรุงพันธุ̂ข)าวหอมมะลิ 
5.เพ่ือเสริมสร)างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู)เทคโนโลยีสมัยใหมD เพ่ือเตรียม

ความพร)อมเข)าสูDประชาคมอาเซียน 
6.เพ่ือเสริมสร)างศักยภาพในการอนุรักษ̂  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท)องถ่ิน ภูมิปqญญาท)องถ่ิน 
7.เพ่ือเสริมสร)างศักยภาพในการอนุรักษ̂ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล)อม และ

สDงเสริมการทDองเท่ียว 
  2.4 ตัวช้ีวัด 

1.ร)อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชน /ผู4ด4อย /กลุ"มเด็ก/ เยาวชน กลุ"มสตรี/ ท่ีดีข้ึน 
2.จำนวนผู)นำชุมชนเข)มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองชDวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
3.จำนวนกลุDมอาชีพท่ีได)รับการพัฒนาฝ1มือ 

4.จำนวนถนน ท่ีได)มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5.จำนวนระบบอุปโภค-บริโภคท่ีได)มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
6. ระบบไฟฟyาสDองสวDางทางสาธารณะเพ่ิมข้ึน  

7. จำนวนแหลDงน้ำท่ีได)รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
8.ร)อยละของเกษตรกรท่ีได)รับความรู) 
9 จำนวนครัวเรือนท่ีเข)าถึงระบบบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 

10.ร)อยละของเด็กนักเรียนท่ีได)รับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
11.ร)อยละของกิจกรรมท่ีสDงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ̂ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปqญญาท)องถ่ิน  
12.จำนวนกิจกรรม/การดำเนินงาน งานปyองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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13. ร)อยละของบุคลากรในหนDวยงานท่ีมีความรู) ความสามารถ 
14. จำนวนกิจกรรมในการรณรงค̂สร)างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ̂ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

             15.จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
2.5 คDาเปyาหมาย 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูDรDวมกันอยDางมีความสุข 

2. เปkนชุมชนท่ีมีความเข)มแข็ง 
3. ประชาชนมีศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได)สามารถเล้ียงครอบครัวและตนเองได) 
4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความสะดวกเพียงพอและท่ัวถึง  

5. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีสมบูรณ̂ แข็งแรง 
6. ประชาชนได)รับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
7. ประชาชนมีความรู)และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

8. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสDวนรDวมจากทุกภาคสDวน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย̂สิน 
10. จัดการด)านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตDอไป 

2.6  กลยุทธ= 

1) สDงเสริมชุมชนให)เข)มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู)นำชุมชน  คณะกรรมการหมูDบ)านและชุมชนให)พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู)สูงอายุ  ผู)พิการ  ผู)ด)อยโอกาส  ประชาชน และคุ)มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  และแก)ไขปqญหายาเสพติด 

2) พัฒนาระบบโครงสร)างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
3) การพัฒนาแหลDงน้ำรวมกัน ในการแก)ไขภัยแล)ง และปyองกันอุทกภัย และสDงเสริมการดำรงชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

4) การสDงเสริมสนับสนุนให)ความรู)ด)านวิชาการทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได)ลดรายจDาย 
5) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูDบ)าน (อสม) สDงเสริมสุขภาพ

และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให)มีสุขภาพแข็งแรง  

6)  สDงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด)านการศึกษา  ครู  นักเรียน  ให)เปkนผู)มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล  

7) สDงเสริมประเพณีวัฒนธรรม และพิธีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปqญญาท)องถ่ิน 

และ.สนับสนุนการกีฬาและการแขDงขันกีฬา 
8) สDงเสริมสนับสนุนให)ประชาชนทุกภาคสDวนได)มีสDวนรDวมในการพัฒนา  
9) สDงเสริมและสนับสนุน ในการให)ความชDวยเหลือผู)ประสบภัย และในด)านความม่ันคงและความปลอดภัย 

10) สร)างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรปvาไม) และการจัดการส่ิงแวดล)อมอันพึงปรารถนารDวมกัน  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร=  

                   ทิศทางการบริหารจัดการตำบลโนนประดูD  มุDงเน)นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง และการเข)าสูDประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงเปkนการใช)จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูDให)เปkนประโยชน̂ตDอ
การพัฒนาตำบล   
             โดยยังคงยึดหลักการ วิสัยทัศน= “เปnนตำบลน"าอยู" เครือข"ายชุมชนเข4มแข็ง ศูนย=กลางการบริหารจัดการ

ท่ีดี เกษตรอินทรีย=เปnนเลิศ” ภายใต)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
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l  น4อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  Economy  Philosophy) 

ประเทศไทยน)อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต̂ใช)ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคสDวน 
การใช)หลักปรัชญานำทางในการขับเคล่ือนนโยบายของผู)บริหาร และกระแสการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล 

กรอบแนวคิด เปkนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดำรงอยูD และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปkนโดยมีพ้ืนฐานมา

จากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต̂ใช)ได)ตลอดเวลา และเปkนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูDตลอดเวลา  มุDงเน)นการรอดพ)นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร=ในภาพรวม 

 

 
   

 
                 
 

 
 
          

 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร=การพัฒนา 

ขององค=การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

เปgาประสงค= 

ตัวช้ีวัด 

ค"าเปgาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร= 
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v 3. การวิเคราะห=เพ่ือพัฒนาท4องถ่ิน 

                  3.1 การวิเคราะห=กรอบการจัดทำยุทธศาสตร=ขององค=กรปกครองส"วนท4องถ่ิน 

  การวิเคราะห̂ข)อมูลสภาพแวดล)อมบริบทของตำบลโนนประดูD จะเปkนการวิเคราะห̂ในภาพกว)าง ๆ ท่ีเช่ือมโยง
ไปสูDสภาพท่ีเปkนปqญหา เน่ืองจากในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 50.60 ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสDวนใหญDเปkนท่ีราบลุDมสลับกับพ้ืนท่ีดอน ในฤดูน้ำหลากเกิดปqญหาน้ำทDวมไรDนาของ
ประชาชน ในชDวงฤดูแล)งจะประสบปqญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  ทำให)รายได)
จากการทำการเกษตรคDอนข)างน)อย          
   ปqจจัยและสถานการณ̂การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตDอการพัฒนา ในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD
ประกอบด)วย 

1. ด4านสังคม 

ด)านสังคม ประชากรมีการวDางงานตามฤดูกาล  โดยสังเกตจากจำนวนประชากรท่ีวDางงานตามฤดูการเกษตร 
ประชากรวัยแรงงานสDวนหน่ึงไปทำงานในกรุงเทพฯ ท้ิงให)คนแกDดูแลเด็ก การเล้ียงดูบุตรหลานเปล่ียนไป  พDอแมD 

ไมDมีเวลาให)ลูกเทDาท่ีควร เพราะต)องทำมาหากินเล้ียงดูครอบครัว ทำให)เด็กสDวนหน่ึงขาดความอบอุDน เกิดปqญหาสังคม
ตามมา เชDน ปqญหาครอบครัว ปqญหายาเสพติด 
 ระดับการศึกษาของประชากรสDวนใหญD อยูDในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาต้ังอยูD        

ในพ้ืนท่ี คือ ศูนย̂พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหDง , โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหDง เปÖดสอนระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษา
ป1ท่ี 1-6 และมัธยมตอนต)น ทำให)เด็กนักเรียนมีโอกาสเข)าถึงการศึกษาได)อยDางท่ัวถึง การคมนาคมในการสัญจรไป-มา 
ก็สะดวก สบาย ไมDต)องลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย̂การเรียนรู)ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ)  

ซ่ึงมีความพร)อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยDางท่ัวถึงด)านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสDงเสริมสุขภาพ 
ตำบลโนนประดูD ต้ังอยูDในพ้ืนท่ีให)บริการในข้ันสาธารณสุขมูลฐานเปkนการให)บริการด)านการแพทย̂เบ้ืองต)น  อุปกรณ̂
ด)านเคร่ืองมือทางการแพทย̂ยังไมDเพียงพอ ผู)ปvวยอาการหนักก็ต)อง สDงไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือจังหวัด  ท้ังน้ี

มีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเข)มแข็ง ซ่ึงกระจายทุกหมูDบ)าน ในการดูแลด)านสาธารณสุขมูลฐาน 
             นอกจากน้ี องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ยังประสบปqญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร อันมีสาเหตุจากฝนท้ิงชDวงนาน ทำให)องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD จะต)องจัดสรร

งบประมาณในการแก)ไขปqญหาความเดือดร)อน ของพ่ีน)องประชาชนเปkนจำนวนมาก ประกอบกับระบบประปา   
เปkนระบบประปาหมูDบ)าน แหลDงน้ำท่ีนำมาผลิตน้ำประปา มีคุณภาพต่ำ ไมDสะอาด และมีปริมาณน้ำไมDเพียงพอตDอความ
ต)องการของประชาชน 

2. ด4านเศรษฐกิจ 

                  ด)านเศรษฐกิจ ประชากรในเขตองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ยังประสบปqญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล้ำทางด)านรายได)  ประชากรสDวนใหญDประกอบอาชีพทำนา พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รายได)ไมDเพียงพอ

กับรายจDาย องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ได)มีการสDงเสริมอาชีพตDางๆให)ราษฎร̂เพ่ือให)มีรายได)เสริม เพ่ือเพ่ิม
รายได)ให)กับครอบครัว  สDงเสริมสนับสนุนให)ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ด4านส่ิงแวดล4อม 

              ด)านส่ิงแวดล)อม องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD เปkนตำบลคDอนข)างเล็ก สภาพพ้ืนท่ีสDวนใหญD
คDอนข)างแห)งแล)ง ฝนตกไมDตรงตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเด่ียว ทรัพยากรปvาไม)คDอนข)างน)อย 
สภาพสังคมยังเปkนแบบชนบท  มีการขยายตัวของเมืองบ)างเล็กน)อย ทำให)เกิดปqญหา คือ ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ทำให)
เกิดปqญหาท่ีจะตามมา คือ ปqญหาด)านส่ิงแวดล)อมในชุมชน  ปqญหาการจัดการขยะ  และการจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ            
เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชน 
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 4. ด4านการเมืองการบริหาร 

               ด)านการเมืองการบริหาร รัฐบาลได)มีการกระจายอำนาจสูDท)องถ่ิน เพ่ือให)ประชาชนได)เข)ามาบริหาร

จัดการและมีสDวนรDวมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมูDบ)าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให)ทัน
กับเทคโนโลยีทันสมัย โดยจัดสDงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู)ในด)านตDางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
รวมท้ังจัดหาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ̂ เคร่ืองใช)ตDางๆ ให)สามารถปฏิบัติงานได)รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพรD

ประชาสัมพันธ̂ผลการดำเนินงานให)ประชาชนได)รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด)วยความโปรDงใส ตรวจสอบได)  
และมีการสDงเสริมการบริหารงานท)องถ่ินโดยใช)เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ท่ัวถึงและมุDงเน)นผลสัมฤทธ์ิ  
จากสภาพแวดล)อมในบริบทชุมชนท่ีได)กลDาวมาแล)ว เม่ือนำมาวิเคราะห̂ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาใน

ปqจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต ขององค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ด)วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง 
จุดอDอน โอกาสและอุปสรรค) ผลการวิเคราะห̂ ดังน้ี 
ปjจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths=S)   

1.มีประกาศโครงสร)างสDวนราชการขององค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ชัดเจน ครอบคลุมตามอำนาจหน)าท่ี 
ภารกิจ และสามารถแก)ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุงได)ตามภารกิจเพ่ิมข้ึน หรือภารกิจท่ีได)รับถDายโอน 

2.มีแผนพัฒนาส่ีป1  ท่ีชัดเจน มีการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือแผนหมูDบ)านฯโดยประชาชนมีสDวนรDวม             
“รDวมคิด รDวมทำ รDวมตัดสินใจ” และรDวมกับหนDวยงานอ่ืนในเขตรับผิดชอบ 
3.มีคำส่ังแบDงงาน มีคำส่ังมอบอำนาจการบริหารงาน ตามลำดับช้ัน มีคำส่ังรักษาราชการแทน มีคำส่ังปฏิบัติราชการ 

แทน (กรณีตำแหนDงวDาง) 
4.ผู)บริหารท)องถ่ิน กำหนดนโยบายการบริหารงานเอง ภายใต)กรอบของกฎหมาย สอดคล)องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหDงชาติ นโยบายระดับประเทศ กลุDมจังหวัดและอำเภอ 

5.สภาองค̂การบริหารสDวนตำบล สามารถออกข)อบัญญัติได)เอง ภายใต)กรอบกฎหมายและสอดคล)องกับสภาพ 
ปqญหาของท)องถ่ินเพ่ือแก)ไขปqญหาความเดือดร)อนและตอบสนองความต)องการของประชาชนได)อยDางแท)จริง 
6.มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.สDงเสริมการมีสDวนรDวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 
8.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
9.บุคลากรมีความรู)ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี 

10.มีการจัดสDงบุคลากรเข)ารับการฝÆกอบรมอยDางตDอเน่ือง 
11.มีแผนอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับโครงสร)างอำนาจหน)าท่ี 
12.การใช)จDายเงินประมาณเปkนไปอยDางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปyาหมาย 

13.ประชาชนมีความรักใครD สมัครสมาน สามัคคีให)ความรDวมมือ และมีสDวนรDวมในการพัฒนาตำบล 
14.องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD เปkนหนDวยงานราชการท่ีใกล)ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถ            
แก)ไขปqญหา ความเดือดร)อนได)อยDางรวดเร็ว 

จุดอ"อน (Weaknesses=W) 

1. ผู)บริหารและเจ)าหน)าท่ีขาดความรู)ความเข)าใจด)านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ทำให)การปฏิบัติงานเกิด
ข)อบกพรDอง ผิดพลาดได) 

2. ภารกิจงานถDายโอนตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ท่ีได)ถDายโอนให)กับ อปท.ปqจจุบันมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
แตDพนักงานสDวนตำบลยังขาดความรู)ความเข)าใจกับงานภารกิจท่ีถDายโอน 
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3. งบประมาณมีจำนวนจำกัด การให)ความชDวยเหลือตDางๆและการบริการสาธารณะ บางอยDางองค̂การบริหารสDวน
ตำบลไมDสามารถให)ความชDวยเหลือได) เน่ืองจากมิใชD อำนาจหน)าท่ีท่ีจะดำเนินการ ไมDมีระเบียบรองรับในการ            

4. เบิก–จDาย และบางคร้ังถูกจำกัดด)วยงบ ประมาณ จึงไมDสามารถตอบสนองตDอความต)องการของประชาชนได)อยDาง
ท่ัวถึงและครอบคลุมทำให)ประชาชนสDวนหน่ึงไมDให)ความสำคัญ สDงผลตDอการมีสDวนรDวมในการพัฒนาท)องถ่ินซ่ึง
ต)องใช)หลักการเข)ามามีสDวนรDวม“ร%วมคิด ร%วมทำ ร%วมตัดสินใจ” เพ่ือพัฒนาตำบลให)เข)มแข็ง  

5. ประชาชนขาดจิตสำนึกการรDวมมือพัฒนา ประชาชนบางสDวนยังขาดความรู) ความเข)าใจ  ไมDเข)าใจในบทบาท 
อำนาจ หน)าท่ีขององค̂การบริหารสDวนตำบล เจ)าหน)าท่ีสDวนใหญDในองค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ยังขาด 
ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟqงภาษาอังกฤษ   เม่ือประเทศไทยจะสูDประชาคมอาเซียน จะไมDสามารถส่ือสารกับ
นักทDองเท่ียวท่ีเข)ามาเยือนประเทศไทย 

6. วัสดุอุปกรณ̂ท่ีใช)เปkนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแกDเจ)าหน)าท่ียังไมDเพียงพอเน่ืองจาก 
งบประมาณมีจำกัด 

7. แหลDงน้ำสายหลักของตำบลยังไมDมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได)ดีพอ ทำให)เกิดปqญหาการขาดแคลนน้ำ  
อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล)ง และปqญหาอุทกภัย ยังไมDสามารถแก)ไขได)อยDางเปkนระบบเน่ืองจาก
ปqญหาชDองทางระบายน้ำระหวDางเขตติดตDอตำบลยังไมDสามารถระบายน้ำได)โดยรวดเร็ว ทำให)เกิดอุทกภัยในฤดูฝน 

8. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชDน การปลูกพืชเชิงเด่ียว ฯลฯ 
9. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการรวมกลุDมเพ่ือประกอบอาชีพคDอนข)างน)อย และการรวมกลุDมอาชีพตDาง ๆ ก็ไมDย่ังยืน 
10. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ̂ รักษาส่ิงแวดล)อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ปjจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity=T) 

1. แนวโน)มการได)รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
2. พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD  ติดกับทางหลวงแผDนดินหมายเลข  202 ซ่ึงเปkนเส)นทางคมนาคมสายหลักท่ีสะดวกในการ

สัญจรไป – มา“ เช่ือมโนนประดูDสูDอาเซียน เช่ือมเส)นทางคมนาคมสูDประตูแหลDงทDองเท่ียว”  และการขนถDาย
ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว  อีกท้ังทำให)เกิดการลงทุน และการพาณิชย̂เพ่ิมข้ึน  แนวโน)มการ
ขยายตัวของเมืองสูงข้ึนและพ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD มีขนาดเล็ก  งDายตDอการบริหารจัดการและดูแลได)อยDางท่ัวถึง                               

3. ตำบลโนนประดูD เปkนเมืองเกษตรกรผลิตข)าวหอมมะลิพันธุ̂ดี ทำให)ประชาชนมีรายได)เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน 
ความเปkนอยูDหรือคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

4. พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD มีแหลDงน้ำ คือลำห)วยทองหลางใหญD ลำห)วยเสวซ่ึงเปkนลำน้ำท่ีมีความสำคัญแกDการดำรง 
ชีวิตเปรียบเหมือนสายน้ำสายชีวิต ของชาวตำบลโนนประดูD ทำให)มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือเกษตร 

5. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม เปkนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซ่ึงสามารถพัฒนาจิตใจ เปkนแหลDง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในตำบล และเปkนแหลDงอนุรักษ̂ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของท)องถ่ินให)คงอยูDสืบไป 

6. มีสถานศึกษาอยูDในพ้ืนท่ี ต้ังแตDเด็กกDอนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา ทำให)เด็กนักเรียนมีโอกาสเข)าถึงการศึกษา
ได)อยDางท่ัวถึง และสะดวกในการสัญจรไป-มา ไมDต)องลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย̂การเรียนรู)ตาม
อัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซ่ึงมีความพร)อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยDางท่ัวถึง 

อุปสรรค (Threat=T)  

1. ด)านการกระจายอำนาจ องค̂การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD ได)รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไมDเพียงพอ           
ไมDเหมาะสมกับภารกิจท่ีได)รับการถDายโอน มีการถDายโอนภารกิจ แตDงบประมาณและบุคลากรไมDได)รับการ             
ถDายโอน สDงผลกระทบตDอการบริหารจัดการงบประมาณ และบางภารกิจยังไมDมีความชัดเจน กฎหมายบางตัว           
ไมDเอ้ือตDอการปฏิบัติงาน 

2. การให)ความอิสระขององค̂กรปกครองสDวนท)องถ่ินจากสDวนกลางยังไมDเต็มท่ี ยังต)องอยูDภายใต)การกำกับดูแลจาก
หนDวยงานท่ีกำกับดูแล 
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3. ราคาน้ำมัน ปุØย ยา และแรงงาน ซ่ึงเปkนปqจจัยการผลิตมีแนวโน)มสูงข้ึนอยDางตDอเน่ือง ทำให)ต)นทุนการผลิตทาง
การเกษตรราคาคDอนข)างต่ำ จึงทำให)เกษตรกรมีรายได)ไมDเพียงพอยังคงยากจน 

4. ไมDมีตลาดกลางจำหนDายสินค)า 
5. เกษตรกรยังขาดความรู)การใช)เทคโนโลยีการเกษตร 
6. ประชาชนเปkนประจำทุกป1 ทำให)งบประมาณเพ่ือการพัฒนาด)านอ่ืนลดน)อยลง 
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      3.2 การประเมินสถานการณ=สภาพแวดล4อมภายนอกท่ีเก่ียวข4อง 

ที่ / ขอบข"ายของปjญหา 

สถานการณ=

สภาพแวดล4อม

ภายนอกที่เกี่ยวข4อง 

ขอบข"ายและ

ปริมาณของ

ปjญหา/ความ

ต4องการ 

พื้นที่เปgาหมาย/

กลุ"มเปgาหมาย 
แนวโน4มอนาคต 

1.ด)านโครงสร)าง 

   พื้นฐาน 

 

ถนน - เส)นทางคมนาคม 

 สัญจรไป-มาไมD

สะดวก 

 - ถนน สDวนใหญDยงั 

    เปkนถนนลูกรัง 

และ    

    ถนนดิน 

     ถนน ในเขตตำบลโนน

ประดูD 

- มีการดำเนินการสร)าง

เส)นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น                                    

-กDอสร)างถนน คสล./ และ

ซDอมแซมถนนเดิม 

-กDอสร)างถนนลาดยาง 

ประปา 

 

-ระบบประปายังไมD   

  ทั่วถึง 

-น้ำประปาไมDสะอาด  

-น้ำประปาที ่

  เพียงพอ 

-มีความสะอาด 

 

ในเขตตำบลโนน

ประดูD 

ขยายเขตประปา/กDอสร)าง

ประปาหมูDบ)าน 

-น้ำประปามีคุณภาพตาม

มาตรฐานมากขึ้น 

ไฟฟyา

สาธารณะ 

 

 

- ไฟฟyาสDองสวDางทาง 

  และที่สาธารณะยัง

ไมD ทั่วถึงครอบคลุม 

 

ไฟฟyาสDองสวDาง 

 

 ทางและที่

สาธารณะ 

ในเขตตำบลโนน

ประดูD 

 - ติดตั้งไฟฟyาสDองสวDาง

สาธารณะเพิ่มขึ้นตามจุด 

ตDางๆเพื่อสะดวกในการสัญจร 

และปyองกนัอุบัติ เหตุทางถนน 

และปyอง กันการเกิดอาชา

กรรมได) 

-ขยายเขตไฟฟyาให)ทั่วถึงทกุ

ครัวเรือน 

 โทรศัพท^   -ตู)โทรศัพท^

สาธารณะไมDสามารถ

ใช)การได)  

และกำลังจะหมดไป 

โทรศัพท^มอืถือ ประชาชนทั่วไป  - เทคโนโลยีสมัยใหมDเข)ามา

ทดแทน ทุกคนใช)

โทรศัพท^มือถอืแทน 

2.ด)านเศรษฐกิจ 

 

ปqจจัยการ

ผลิต 

 

-  น้ำมันมีราคาแพง 

 - ปุØยเคมีมีราคาแพง 

      ข)าว  

 

 -กลุDมอาชีพ 

เกษตรกรรม  

ทำนา ทำไรD 

- จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ผลผลิต - ผลผลิต/ไรD ต่ำและ

คณุภาพยังไมDดี 

     ข)าว  

 

 -กลุDมอาชีพ

เกษตรกรรม 

ทำนา ทำไรD 

 -จะมีการใช)ปุØยเคมีมากขึ้นดิน

จะเสื่อมคุณภาพ 

 -คุณภาพผลผลิตจะลดลง 

 - สDงเสริมให)มีการใช)ปุØย

ชีวภาพ 

 ราคาผลผลิต  - ราคาผลผลิตต่ำ   ข)าว  

 

 

 -กลุDมอาชีพ

เกษตรกรรม 

ทำนา ทำไรD 

- ในด)านการตลาด เชDน 

ประสานงานหรอืจดัตลาดนัด

เกษตรกรหากมีการปรับปรุง

คุณภาพการผลิตหรือมีการ

แปรรูปราคาจะสูงขึ้นได) 
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ที่ / ขอบข"ายของปjญหา 

สถานการณ=

สภาพแวดล4อม

ภายนอกที่เกี่ยวข4อง 

ขอบข"ายและ

ปริมาณของ

ปjญหา/ความ

ต4องการ 

พื้นที่

เปgาหมาย/

กลุ"มเปgาหมาย 

แนวโน4มอนาคต 

 -ทางเลือกใน

การประกอบ

อาชีพ 

- เกษตร/ประชาชนมี

ทางเลือกประกอบ

อาชีพน)อย 

อาชีพเสริม ประชาชนใน

เขตตำบลโนน

ประดูDทุกสาขา

อาชีพ  

- อบต.สDงเสริมให)เกิดอาชีพ

และทางเลือกใหมDเพิ่มขึ้น 

3.ด)านสังคม 

 

 ยาเสพติดให)

โทษ 

-ยาเสพติดระบาดใน

หมูDเยาวชน 

ปyองกันและ

ปราบปราม 

 

กลุDมเยาวชน 

และประชาชน

ทั่วไป 

-รัฐบาล/สDวนราชการรณรงค^

ตDอต)านและกำลังจะหมดไป 

ปqญหาคุณภาพ

ชีวติ 

 - สภาพความเปkนอยูD

ของประชาชนสDวน

ใหญDยากจน 

ความเปkนอยูD

ยากจน 

ประชาชน  - มีความเปkนอยูDที่ดขีึ้น 

ผู)สูงอายุและ

เด็ก 

ผู)สูงอายุและเด็กถูก

ทอดทิ้งให)อยูDลำพัง 

ได)รับการดูแลที่

ดีและเปkน

ครอบครัวที่

อบอุDน 

ผู)สูงอายุและ

เด็ก 

ผู)สูงอายุและเด็กได)รับการ

ดูแลที่ดีขึน้  

และรณรงค^สร)างครอบครัว

ให)อบอุDน 

ศิลปะ 

วัฒนธรรม

จารีตประเพณี

และภูมิปqญญา

ท)องถิ่นไทย  

 

-ศลิปะ วัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิ

ปqญญาท)องถิ่นไทย 

ถูกลืมเลือนไป 

-วัฒนธรรมตDางชาติ

ผDานเข)ามาทางสื่อ

ตDางๆ 

สร)างความ 

ภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปqญญาท)องถิ่น

ไทย 

เยาวชน /กลุDม

นักเรียน /

นักศึกษา/ 

ประชาชน

ทั่วไป 

 

 

ยกยDอง เชิดชูคนดีหรือ 

ปราชญ^ชาวบ)านในโอกาส

ตDางๆ เพื่อให)เปkนบุคคล

ตัวอยDาง เพื่อให)วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปqญญา

ท)องถิ่นไทย ไมDถกูลืมเลือน 

4.ด)านสิง่แวดล)อม 

 

ทรัพยากรที่ดิน ที่ดินทำกินกำลังเสื่อม

ความอุดมสมบูรณ^

เนื่องจากใช)สารเคมี

จำนวนมาก 

  ดินเสื่อมสภาพ

และไมDมีความ

อุดมสมบูรณ^ 

กลุDมอาชีพ 

ทำนา ทำไรD 

ดินเสื่อมไปเรื่อย ๆ 

-ทรัพยากรปvา

ไม) 

- จำนวนพื้นที่ปvาไม)

ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น 

รณรงค^ปลูกปvา 

 

ในเขตตำบล

โนนประดูD 

-เพิ่มพื้นที่การปลูกปvา 

-การตัดไม)ทำลายปvาลดลง 

-ขยะ 

  

- จำนวนขยะมี

ปริมาณ 

   มากขึ้น 

-ไมDมีการจัดการขยะที่

ถูกวิธี 

-การจัดการขยะ  

-การรณรงค ̂

   

ประชาสัมพันธ^  

ในเขตตำบล

โนนประดูD 

 -มีการคัดแยกขยะ 

    ที่ถูกวิธ ี

-มีถังรองรับขยะ และ 

- จัดให)มีที่ทิง้ขยะ 
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ที่ / ขอบข"ายของปjญหา 

สถานการณ=

สภาพแวดล4อม

ภายนอกที่เกี่ยวข4อง 

ขอบข"ายและ

ปริมาณของ

ปjญหา/ความ

ต4องการ 

พื้นที่

เปgาหมาย/

กลุ"มเปgาหมาย 

แนวโน4มอนาคต 

5.ด)านบริหาร   

จัดการ 

 

- การมีสDวนรDวมของ

ประชาชน 

-การมีสDวนรDวมของ

ประชาชนยังมีน)อย 

การมีสDวนรDวม ประชาชนใน

เขตตำบลโนน

ประดูD 

ประชาสัมพันธ^ รณรงค^สร)าง

จิตสำนึกในการเข)ามามสีDวน

รDวมของประชาชนเพิ่มมาก

ขึ้น 

 -ขาดความรู)ความ

เข)าใจเรือ่งสิทธิ

และหน)าที่  

- ประชาชนบางกลุDม

ยังไมDเข)าใจ 

ความรู)ความ

เข)าใจ 

ประชาชนใน

เขตตำบลโนน

ประดูD 

-ประชาชนเข)าใจในเรือ่งสิทธิ

และหน)าที่ เปkนอยDางด ี

  -เครื่องมือเครื่องใช) - จำนวนเครื่องมือ

เครื่องใช)ในสำนักงาน

ยังมีไมDเพียงพอ 

เครื่องมือ

เครื่องใช)ใน

สำนักงาน 

องค^การ

บริหารสDวน

ตำบล 

โนนประดูD 

- มีเครื่องมือเครื่องใช)

เพียงพอตDอการปฏิบัติงาน

และนำเทคโนโลยีใหมDๆมาใช)

ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากร   -จำนวนบุคลากรมีไมD

เพียงพอ 

บุคลากรเพื่อ

ปฏิบัติงาน 

องค^การ

บริหารสDวน

ตำบล 

โนนประดูD 

- มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น

ครบตามแผนอัตรากำลังฯ 

6.ด)านการศึกษา 

 

- คุณภาพ

การศึกษาและ

ขยายโอกาส 

- ประชาชนให)ความ

สนใจด)านการศึกษา

น)อยเนือ่งจากรายได)

น)อย 

การศึกษาตDอทัง้ 

ในระบบและ

นอกระบบ 

ประชาชน 

ในเขตตำบล

โนนประดูD 

-สDงเสริมและสนับสนุนด)าน

การศึกษาทกุระดับทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 

7 .ด)านอื่น ๆ 

 

-สาธารณภัย -เฉพาะฤดูร)อนปqญหา

การขาดแคลนน้ำ 

 -ในฤดูฝน เกิดปqญหา

น้ำทDวม 

เกิดสาธารณภัย ในเขตตำบล

โนนประดูD 

-มีแหลDงเก็บกักนำ้ 

  ทุกพืน้ที ่             

-มีการขุดลอกคลอง  

   สDงน้ำ   

-กDอสร)างทางระบายน้ำ                  

 -ขุดลอกลำห)วย สระ 

 - ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย^สินสถานที่

ดับเพลิง/จุดตรวจ 

-ด)านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย^สิน 

และอุปกรณ^ดับเพลิง

ยังไมDเพยีงพอ 

  ความปลอดภัย ประชาชน 

ในเขตตำบล

โนนประดูD 

-จัดซื้ออุปกรณ^ดับเพลิงและ

ดำเนินการ กDอสร)างจุดตรวจ 

- จัดหาและซื้อรถบรรทุกน้ำ 
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ส"วนที่ 4 

ยุทธศาสตร1การพัฒนาองค1กรปกครองส"วนท:องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ1ระหว"างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตร1ชาติ 20 ปJ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน และทำให)ประเทศไทยพัฒนาไปสูNอนาคตที่พ่ึงประสงคRนั้นจำเปTนจะต)องการ

วางแผน และกำหนดยุทธศาสตรRการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสNวนให)

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจำเปTนจะต)องกำหนดยุทธศาสตรRชาติในระยะยาวเพื่อถNายทอดแนวทางการ

พัฒนาสูNการปฏิบัติในแตNละชNวงเวลาอยNางตNอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร)างความเข)าใจถึงอนาคตของประเทศ

ไทยรNวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสNวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเพื่อการสร)าง และรักษาไว)ซึ่งผลประโยชนRแหNงชาติและบรรลุ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
เป5นประเทศพัฒนาแล:ว ด:วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนRประจำชาติ 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อให)ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขNงขันมีรายได)สูง อยูNในกลุNมประเทศพัฒนาแล)ว   

คนไทยมีความสุข อยูNดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเปTนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรRชาติที่จะใช)เปTนกรอบแนว

ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป1 ซ่ึงประกอบด)วย ๖ ยุทธศาสตรR ดังน้ี 

  1. ยุทธศาสตร1ด:านความม่ันคง 

  (1) เสริมสร)างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

       พระมหากษัตริยRทรงเปTนประมุข 

  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรRรัปช่ัน 

       สร)างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม     

  (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร)อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 

      จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝghงทะเล     

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรNวมมือระหวNางประเทศทุกระดับและรักษา

      ดุลยภาพความสัมพันธRกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปiองกันและแก)ไขปgญหาความม่ันคง

      รูปแบบใหมN         

  (5) การพัฒนาเสริมสร)างศักยภาพการผนึกกำลังปiองกันประเทศ การรักษาความสงบ 

       เรียบร)อยภายในประเทศ สร)างความรNวมมือกับประเทศเพ่ือนบ)านและมิตรประเทศ 

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร)อมแหNงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ

       ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล)อม     

  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข)องจากแนวด่ิงสูNแนวระนาบมากข้ึน 
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  2. ยุทธศาสตร1ด:านการสร:างความสามารถในการแข"งขัน 

   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสNงเสริมการค)าการลงทุน พัฒนาสูNชาติการค)า 

   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร)างฐานการผลิตเข)มแข็งย่ังยืน และสNงเสริม

        เกษตรกรรายยNอยสูNเกษตรย่ังยืนเปTนมิตรกับส่ิงแวดล)อม    

   (3) การพัฒนาผู)ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู)ประกอบการยกระดับ 

        ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูNสากล 

   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 

        พัฒนาระบบเมืองศูนยRกลางความเจริญ      

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน ด)านการขนสNง ความม่ันคงและพลังงานระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา     

  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร)างความเปTนหุ)นสNวนการพัฒนากับนานา

       ประเทศ สNงเสริมให)ไทยเปTนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

  3. ยุทธศาสตร1การพัฒนาและเสริมสร:างศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชNวงชีวิต 

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู)ให)มีคุณภาพเทNาเทียมและท่ัวถึง 

 (3) ปลูกฝgงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คNานิยมท่ีพึงประสงคR 

 (4) การสร)างเสริมให)คนมีสุขภาวะท่ีดี 

 (5) การสร)างความอยูNดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร1ด:านการสร:างโอกาสความเสมอภาคและเท"าเทียมกันทางสังคม  

 (1) สร)างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (3) มีสภาพแวดล)อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตNอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สร)างความเข)มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข)มแข็งของชุมชน 

  (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให)เป นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ยุทธศาสตร1ด:านการสร:างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปYนมิตรกับส่ิงแวดล:อม 

(1) จัดระบบอนุรักษR ฟtuนฟูและปiองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให)มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุNมน้ำ เน)นการปรับระบบ 

     การบริหารจัดการอุทกภัยอยNางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช)พลังงานท่ีเปTนมิตรกับส่ิงแวดล)อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล)อม 
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(5) การรNวมลดปgญหาโลกร)อนและปรับตัวให)พร)อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

     ภูมิอากาศ 

(6) การใช)เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรRและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล)อม 

6. ยุทธศาสตร1ด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร)าง บทบาท ภารกิจของหนNวยงานภาครัฐ ให)มีขนาดท่ี 

     เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตNอต)านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตNาง ๆ 

(6) ให)ทันสมัยเปTนธรรมและเปTนสากล 

(7) พัฒนาระบบการให)บริการประชาชนของหนNวยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได)และรายจNายของภาครัฐ 

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64) 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปTนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป1 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง

ยุทธศาสตรRชาติระยะ ๒๐ป1(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูNการปฏิบัติอยNางเปTนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุNงเตรียมความพร)อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให)เปTน 

ประเทศที่พัฒนาแล)ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด)วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี

กรอบวิสัยทัศนRและเปiาหมายอนาคตประเทศไทยในป1 ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว)ในยุทธศาสตรRชาติระยะ ๒0ป1เปTน

กรอบท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุNงตอบสนองวัตถุประสงคRและเปiาหมายการ

พัฒนาที่กำหนดภายใต)ระยะเวลา ๕ ป1ตNอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล)อมการพัฒนาทั้งจาก

ภายนอกและภายในประเทศที่บNงชี้ถึงจุดแข็งและจุดอNอนของประเทศ และการสะท)อนถึงโอกาสและความ

เส่ียงในการที ่จะผลักดันขับเคลื ่อนให)การพัฒนาในด)านตNาง ๆ บรรลุผลได)ในระยะเวลา ๕ ป1แรกของ

ยุทธศาสตรRชาติระยะ ๒๐ ป1ทั้งนี้โดยได)คำนึงถึงการตNอยอดให)เกิดผลสัมฤทธิ์อยNางตNอเนื่องภายใต)แผนพัฒนา

ฯ ฉบับตNอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงคRและ

เปiาหมายรวมของการพัฒนาได) ดังน้ี 
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  1. วัตถุประสงค1 

  1.1 เพ่ือวางรากฐานให)คนไทยเปTนคนท่ีสมบูรณR มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคNานิยม

 ท่ีดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุNน ตลอดจนเปTนคน

 เกNงท่ีมีทักษะความรู)ความสามารถและพัฒนาตนเองได)ตNอเน่ืองตลอดชีวิต 

  1.2 เพ่ือให)คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได)รับความเปTนธรรมในการเข)าถึง

 ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู)ด)อยโอกาสได)รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี

 ความเข)มแข็งพ่ึงพาตนเองได) 

  1.3 เพ่ือให)เศรษฐกิจเข)มแข็ง แขNงขันได) มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร)างความเข)มแข็ง

 ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมNโดยการใช)นวัตกรรมท่ีเข)มข)นมากข้ึน สร)างความ

 เข)มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร)างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

  1.4 เพ่ือรักษาและฟtuนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล)อมให)สามารถสนับสนุน

 การเติบโตท่ีเปTนมิตรกับส่ิงแวดล)อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  1.5 เพ่ือให)การบริหารราชการแผNนดินมีประสิทธิภาพ โปรNงใส ทันสมัย และมีการทำงาน 

 เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา   

  1.6 เพ่ือให)มีการกระจายความเจริญไปสูNภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ

 การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมN  

  1.7 เพ่ือผลักดันให)ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตNางๆท้ังใน

 ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได)อยNางสมบูรณRและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให)ประเทศไทย 

 มีบทบาทนำและสร)างสรรคRในด)านการค)า การบริการ และการลงทุนภายใต)กรอบความรNวมมือตNางๆ

 ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

   2. เปcาหมายรวม 

  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปTนคนไทยท่ีสมบูรณR 

  2.2 ความเหล่ือมล) าทางด)านรายได)และความยากจนลดลง 

  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข)มแข็งและแขNงขันได) 

  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล)อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปTนมิตรกับ 

        ส่ิงแวดล)อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

  2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร)างภาพลักษณRดีและ

        เพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติตNอประเทศไทย 

  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรNงใส ตรวจสอบได)กระจาย

        อำนาจและมีสNวนรNวมจากประชาชน 
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   3. ยุทธศาสตร1การพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรRท่ี 1 : การเสริมสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยR 

  ยุทธศาสตรRท่ี 2 : การสร)างความเป นธรรมลดความเหล่ือมล) าในสังคม 

  ยุทธศาสตรRท่ี 3 : การสร)างความเข)มแข็งทางเศรษฐกิจและแขNงขันได)อยNางย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรRท่ี 4 : การเติบโตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล)อมเพ่ือการพัฒนาอยNางย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรRท่ี 5 : การเสริมสร)างความม่ันคงแหNงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูNความม่ังค่ัง 

 และย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรRท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปiองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตรRท่ี 7 : การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสR 

  ยุทธศาสตรRท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตรRเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตรRท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรRท่ี 10 : ความรNวมมือระหวNางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเปiาหมาย “พัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือสูNมิติ

ใหมNให)เปTน ศูนยRกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุNมน))าโขง” โดยมี 6 ยุทธศาสตรR ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรRท่ี 1 : บริหารจัดการน้ำให)เพียงพอตNอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

    อยNางย่ังยืน        

  ยุทธศาสตรRท่ี 2 : แก)ปgญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู)มีรายได)น)อยเพ่ือลดความ 

     เหล่ือมล้ำ 

  ยุทธศาสตรRท่ี 3 : สร)างความเข)มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูNกับการแก)ปgญหา 

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม     

  ยุทธศาสตรRท่ี 4 : พัฒนาการทNองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

  ยุทธศาสตรRท่ี 5 : ใช)โอกาสจากการพัฒนาโครงขNายคมนาคมขนสNงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

     หลัก ภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือ 

    พัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมN     

  ยุทธศาสตรRท่ี 6 : พัฒนาความรNวมมือและใช)ประโยชนRจากข)อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ)าน

    ในการ สร)างความเข)มแข็งทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดน และแนว 

    ระเบียงเศรษฐกิจ 
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  2. แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด 

   แผนพัฒนากลุNมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลNาง 1 ระยะ 5 ป1  

  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป1 พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญ ดังตNอไปน้ี 

   1) ตำแหน"งทางยุทธศาสตร1(Strategies Position) ประกอบด:วย  

    1) เปTนแหลNงผลิตสินค)าเกษตรและอาหารปลอดภัย   

    2) เปTนแหลNงผลิตผลิตภัณฑRไหมระดับประเทศ 

    3) เปTนแหลNงทNองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทNองเท่ียวอารยธรรม

        ขอมเชิงนิเวศนR การกีฬาท่ีมีช่ือเสียง 

    4) เปTนประตูสูNอีสาน และเช่ือมโยงการค)าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ)าน 

   2) เปcาหมายการพัฒนา       

   “การพัฒนาในการเปTน ศูนยRกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑRไหม 

   ทNองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเปTนสุข” 

   3) แนวคิดการพัฒนา มี 6 ประการ ดังน้ี 

    1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให)เปTนมาตรฐานปลอดภัย และ 

   พัฒนาจนถึงข้ึนมาตรฐานอินทรียRในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตวR โดยมีการนำ 

   นวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาชNวยให)เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุNนใหมN (Smart  

   Farmer) ให)มีการสืบทอดภูมิปgญญาด้ังเดิมให)คงอยูNด)วยการน)อมนำปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาเปTนหลักในการดำเนินงาน เพื่อให)เกิดภูมิคุ)มกันตNอกระแสการ

   เปล่ียนแปลงของโลก 

    2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให)เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

    และน้ำเพื่อการเกษตรให)เพียงพอตลอดป1 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ

   ให)อยูNในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับน้ำการกระจายน้ำไปยังพ้ืนท่ี 

    3. สNงเสริมการแปรรูปของสินค)าให)มากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนา

   อุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาชNวงกลางทางและปลายทาง

   ให)มากข้ึน ดังจะเห็นได)จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบัยท่ี 12 

   ยุทธศาสตรRภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีก าหนดให)กลุNมจังหวัด โดยเฉพาะ 

   จังหวัดนครราชสีมาให)เปTนศูนยRกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบ

   ครบวงจร 
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    4. สNงเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝ1มือแรงงานเพื่อสร)างโอกาสในการสร)าง

   รายได)จากภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินค)าชุมชนกับการ 

   ทNองเท่ียว        

    5. สร)างมูลคNาเพิ่มในสาขาการทNองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลNงทNองเที่ยวให)

   ได)มาตรฐาน ท้ังทางด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก และบริการ 

   เก่ียวเน่ืองกับการทNองเท่ียว การใช)ประโยชนRจากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไว) 

   วางรากฐานไว)ให) การสร)างความเช่ือม่ันในด)านความปลอดภัยแกNนักทNองเท่ียว 

   รวมถึงการสร)างการตลาดให)เปTนที่รู)จักในวงกว)างและเปTนที่นิยมเดินทางมายังกลุNม

   จังหวัด 

    6. การพัฒนาสังคมให)มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู)สูงอายุให)ได)รับการดูแล  

   มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได)ตามศักยภาพ รวมท้ัง

   การรักษาภูมิปgญญาของผู)สูงอายุเพ่ือให)สืบทอดไปยังรุNน ลูกหลาน และการเพ่ิม 

   ศักยภาพของเด็ก เพ่ือให)สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได)ในอนาคต 

   4.)พันธกิจ (Mission) 

    1) สNงเสริมการผลิตและแปรรูปข)าวหอมมะลิ 

    2) สNงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและ

       พลังงานทดแทน 

    3) สNงเสริมการเล้ียงโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

    4) สNงเสริมการเรียนรู)สูNการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สNงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑRไหม 

6) สNงเสริมการทNองเท่ียว ให)ได)รับความนิยม และบริหารจัดการให)มี 

       ศักยภาพ 

7) สNงเสริมและพัฒนาการค)าการลงทุน และค)าชายแดน 

8) สNงเสริมการพัฒนาด)านสังคม 

5) ประเด็นการพัฒนา 

1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

วัตถุประสงค1 

เพ่ือเปTนศูนยRกลางด)านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค)าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

   1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน) าเพ่ือการเกษตร 
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   1.2 สNงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสRและการกระจายสินค)าในภูมิภาค 

   1.3 สNงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให)เหมาะสม 

   1.4 ยกระดับสินค)าเกษตรเข)าสูNระบบมาตรฐาน 

   1.5 สNงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   1.6 สNงเสริมการใช)นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 

   1.7 สNงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร)างมูลคNาเพ่ิม 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท"องเท่ียว และผลิตภัณฑ1ไหม 

วัตถุประสงค1 

  1. เพ่ือเปTนแหลNงทNองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 

  2. เพ่ือให)กลุNมผู)ผลิตและผู)ประกอบการไหมมีรายได)จากการจำหนNาย 

        ผลิตภัณฑRไหมเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 

  2. พัฒนาสินค)าและบริการทางการทNองเท่ียว 

  3. พัฒนาบุคลากรด)านการทNองเท่ียว 

  4. สร)างความเช่ือม่ันและความปลอดภัยให)นักทNองเท่ียว 

  5. พัฒนาและฟtuนฟูแหลNงทNองเท่ียว 

  6. สNงเสริมการทNองเท่ียวเชิงกีฬา 

  7. สNงเสริมการทNองเท่ียวตามรอยช)าง 

  8. สNงเสริมพัฒนา การค)า การลงทุน การค)าชายแดน 

  9. สNงเสริมการทNองเท่ียววิถีชุมชน 

  10. สNงเสริมนวัตกรรมการทNองเท่ียว ประชาสัมพันธR และการตลาด 

  11. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให)มีคุณภาพ 

  12. สNงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธRการทNองเท่ียวและ 

             ผลิตภัณฑRไหม 

  13. พัฒนาผลิตภัณฑRไหมให)มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค1 

  1. เพ่ือให)เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด)านรNางกายและสติปgญญาดีข้ึน 
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  2. เพ่ือให)ผู)สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได) แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 

  1. สNงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)ที่เน)นตัวเด็กปฐมวัยเปTน

       สำคัญ 

  2. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด)านสังคม เพ่ือยกระดับ 

         คุณภาพชีวิต       

    3. สNงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสNงเสริมสร)างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง

    4. สNงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. แผนพัฒนาจังหวัด 

   3.1 วิสัยทัศน1จังหวัดนครราชสีมา 

 “โคราชเมืองนNาอยูN มุNงสูNนวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 

3.2 ตำแหน"งทางยุทธศาสตร1 

1. เปTนศูนยRกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และ

       พลังงานสะอาดในภูมิภาค 

2. เปTนศูนยRกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มี

       คุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทาง

       เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปTนแหลNงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

4. เปTนศูนยRกลางในการปiองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความมั่นคง เพ่ือ

      ปกปiองสถาบันหลักของชาติ 

5. เปTนที่ตั้งของสNวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ

      อยNางย่ังยืนวิสัยทัศนRจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป1 (พ.ศ.2561 – 

      2564) 

3.3 เปcาประสงค1รวม 

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขNงขันด)านเศรษฐกิจของ

        จังหวัด 

 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ

        ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยRสิน 

   3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณRและมีสภาพแวดล)อมที่เหมาะสมตòอการ

                   ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4. เพื่อเสริมสร)างความมั่นคง ในการปiองกันและแก๎ไขปgญหาภัยคุกคาม 

        และปกปiองสถาบันหลักของชาติ 

  5. เพ่ือให)หนNวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยNางมีประสิทธิภาพและ 

        ประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด)าน 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร1 

 1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขNงขันเศรษฐกิจ 

 2) ยกระดับสังคมให)เปTนเมืองนNาอยูN ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณR

          อยNางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) การเสริมสร)างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปiองสถาบันหลักของชาติ และ

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยRสินของประชาชน 

 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 1.4 ยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรปกครองส"วนท:องถ่ินในเขตจังหวัด 

 ซึ ่งกรอบยุทธศาสตรRและแนวทางการพัฒนาขององคRกรปกครองสNวนท)องถิ ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมามี 12 ยุทธศาสตรR ดังตNอไป  

ยุทธศาสตร1ท่ี 1 การบริหารราชการให:มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 จัดโครงสร)างองคRกรให)มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอยNาง

โปรNงใส ตรวจสอบได) ให)มีสNวนรNวมทุกภาคสNวน ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด ท)องถ่ิน และ

ภาคประชาชนรวมท้ังให)มีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ 

1.2 ประสานงานสามพี่น)องท)องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) ละรNวมมือกับราชการ

สNวนภูมิภาค 

1.3 สNงเสริมศักยภาพของท)องถิ ่นในทุก ๆ ด)าน ตามหลักการบริหารจัดการ

บ)านเมืองท่ีดี 

1.4 สNงเสริมการกระจายอำนาจถNายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูNองคRกร

ปกครองสNวนท)องถ่ิน 

1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคRกรให)มีความเหมาะสมสอดคล)อง 

1.6 การนำข)อมูล จปฐ. และกชช2ค. มาใช)ในการวางแผน โดยใช)ระบบฐานข)อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปTนเคร่ืองมือในการวางแผนพัฒนาโคราช 
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1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธRเพื่อให)ประชาชนมีสNวนรNวมรับรู)และติดตามการ

ทำงานขององคRกรตนเอง 

1.8 ให)ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาของอำเภอแบบบูรณาการ โดยให)ผู )มีสNวนรNวม

เกี่ยวข)องทุกภาคสNวนเข)ามารNวมจัดทำแผน เพื่อให)ทุกอำเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ใน

การพัฒนาทุกสNวนของอำเภอน้ัน ๆ 

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 การพัฒนาด:านสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให)มีคุณภาพมาตรฐานถึงและครบวงจร ผู)รับบริการ

สามารถเข)าถึงได)อยNางครอบคลุมเปTนธรรมเกิดความพ่ึงพอใจ 

2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด)านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษา สนับสนุน

(แพทยR/พยาบาล/เจ)าหน)าท่ีสาธารสุข/) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 

2.3 ดำเนินการกระจายอำนาจด)านสาธารณสุข โดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑR 

กำลังคน งบประมาณ กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 

 2.4 เสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชนในด)านสาธารณสุข โดยสNงเสริมและ

สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให)ทำงานอยNางมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจท่ีดี 

2.5 จัดระบบสNงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน    

สูNการมีสุขภาพที่ดี (คุ)มครองผู)บริโภค/การควบคุมปiองกันโรคติดตNอ/ไมNติดตNอ/การฟtuนฟู

สุขภาพประชาชน/อนามัย/โรงเรียน) 

2.6 พัฒนาระบบการแพทยRฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยRแจ)งเหตุและ

จัดให)มีหนNวยรับสNงผู)ปúวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหนNวยบริการ

สาธารณสุขได)อยNางมีประสิทธิภาพ 

2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให)มีสNวนรNวมทุกภาคสNวนทั้งผู)นำชุมชน 

(กำนัน, ผู)ใหญNบ)าน) กลุNมสตรี, กลุNมเยาวชน, กลุNมวัยรุNน, วัยทำงาน, วัยสูงอายุ 

2.8 การสNงเสริมและสนับสนุนให)โรงพยาบาลในแตNละพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการรับรักษาผู)ปúวยเพ่ิมมากข้ึน โดยการสนับสนุนประสานงาน ให)มีการสร)าง

โรงพยาบาลเพ่ิมเติมท้ังในเมืองและตำบล 

ยุทธศาสตร1ท่ี 3 การพัฒนาด:านการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 สNงเสริมการกระจายอำนาจ และการถNายโอนภารกิจทางด)านการศึกษาให)

เปTนไปตามความสมัครใจ และความพร)อมของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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3.2 สNงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ัง

ระดับกNอนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการ

สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนยRการเรียนรู)ชุมชน/ศูนยRพัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 สNงเสริมการมีสNวนรNวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 

3.4 สNงเสริมให)มีโรงเรียนต)นแบบความเปTนเลิศในแตNละสาขา และเปTนโรงเรียน

มาตรฐานคุณภาพขององคRการบริหารสNวนจังหวัด 

3.5 สNงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด)านการศึกษาให)ได)มาตรฐานและมีความเปTน

เลิศ 

3.6 สNงเสริมสนับสนุนให)โรงเรียน นำเทคโนโลยีสารเสนเทศมาใช) ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู) 

3.7 จัดให)มีคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือประสานการจัดการเรียนการสอนให)

สอดคล)องกับนโยบายการศึกษาของ อบจ.โดยให)มีความรNวมมือของผู)บริหารการศึกษาท้ังท่ี

สังกัด อบจ. และกระทรวงศึกษาธิการและอ่ืน ๆ 

3.8 จัดการศึกษาโดยเน)นคุณธรรมนำสูNสัมมาชีพ 

3.9 จัดต้ังสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรู)ของประชาชนเพ่ือพัฒนาอาชีพนำไปสูN

การมีงานทำและมีรายได)เพ่ิมข้ึน 

3.10 จัดทำศูนยRการเรียนทางวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีท่ีก)าวหน)า เชNน ศูนยR

ภาษาศาสตรR พิพิธภัณฑRวิทยาศาสตรRห)องสมุดมีชีวิตฯ  

ยุทธศาสตร1ท่ี 4 การพัฒนาด:านสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู)สูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยสงเคราะหRผู)สูงอายุ อยNางทั่วถึง

  และเปTนธรรม 

4.2. สNงเสริมการพัฒนาศูนยRพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตผู)สูงอายุและประชาชน 

4.3. การสังคมสงเคราะหRและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  

  ผู)ด)อยโอกาสและผู)ติดเช้ือ HIV จัดให)มีและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยRพัฒนาเด็ก 

4.4 สNงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแตNแรกเกิด วัยเด็ก

   วัยรุNน เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา 

4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสNวนรNวมบริหารจัดการ 

4.6 สนับสนุนกลุNมเด็ก สตรี คนชรา ผู)ด)อยโอกาส ผู)ปúวยเร้ือรัง ด)านหลักประกัน 

 รายได) เข)าถึงบริการของรัฐอยNางท่ัวถึงเปTนธรรม 
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4.7 จัดต้ังศูนยRข)อมูลเพ่ือวิเคราะหRปgญหาและรวบรวมปgญหา 

4.8 คุ)มครองและพิทักษRสิทธิเด็ก เยาวชน สตรีคนชรา ผู)ด)อยโอกาส 

ยุทธศาสตร1ท่ี 5 การพัฒนาด:านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

 5.1 การสNงเสริมผู)ประกอบการรายยNอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา  

  กองสNงเสริมคุณภาพชีวิต/พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน หนNวยงานของรัฐ

  เชNน ความรู)ด)านบริหารจัดการประสาน กองคลังงานการลงเงินทุนชNองทางการตลาด 

5.2 สNงเสริม OTOP ในด)านนวัตกรรม เชNน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปTน 

  สินค)าสNงออกและจัดทำห)องแสดงสินค)า เพ่ือขยายเครือขNายและการตลาดสNงออก 

5.3 ประสานงานกับทุกภาคสNวน เชNน สภาอุตสาหกรรม หอการค)า อ่ืน ๆเพ่ือ 

  สนับสนุนด)านเศรษฐกิจของจังหวัด 

5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการค)าระหวNางประเทศ 

5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร1ท่ี 6 การพัฒนาด:านเกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 สNงเสริมและพัฒนา คุณภาพด)านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคNาผลผลิตและ กอง 

  สNงเสริมคุณภาพชีวิตการตลาด โดยให)ความรู)กับประชาชนอยNางท่ัวถึงและสอดคล)องกับ 

  วิถีชีวิตจริง 

6.2 พัฒนาระบบข)อมูลสารสนเทศ ด)านเกษตรกรรม 

6.3 เสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชนโดยใช)เกษตรอินทรียR 

6.4 พัฒนาความรู)ด)านวิชาการ เพ่ือสNงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร สนับสนุนศูนยRการเรียนรู)ชุมชน/แหลNงเรียนรู)ด)านเศรษฐกิจยุทธศาสตรRการ

พัฒนา แนวทางการพัฒนา หนNวยงานท่ีรับผิดชอบพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมN 

6.5 ประสานงานจัดหาแหลNงน้ำเพ่ือการเกษตร 

6.6 สนับสนุนการรวมกลุNมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอำนาจการตNอรองตNาง ๆ 

6.7 สNงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เปTนพลังงานทดแทน 

6.8 สNงเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร, น้ำ, ลม, แสงอาทิตยR

   และการเผาขยะเศษวัสดุเปTนพลังงาน 
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ยุทธศาสตร1ท่ี 7 พัฒนาการท"องเท่ียวและบริการ 

แนวทางการพัฒนา 

7.1 ประสานรNวมมือกับ ท.ท.ท. เพ่ือยกระดับกิจกรรมการทNองเท่ียวของจังหวัด 

   สำนักปลัดฯ, กองชNางและจัดระบบการตลาดสNงเสริมการทNองเท่ียวท้ังในและตNางประเทศ 

7.2 ประสานงานโครงขNายการทNองเที่ยวอยNางเปTนระบบ เชNน การทNองเที่ยวเชิงนิเวศ/

   เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 

7.3 ประสานการตลาดนักทNองเที่ยวผู)สูงอายุจากตNางประเทศมาใช)บริการแบบลอง

  สเตยRท่ีศูนยRพัฒนาคุณภาพชีวิตผู)สูงอายุ 

7.4 สNงเสริมการพัฒนาบุคลากรด)านการทNองเที่ยว รNวมกับสถาบันทางการศึกษาศูนยR

  พัฒนาข)อมูลการทNองเท่ียว 

7.5 พัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือบริการนักทNองเท่ียวให) 

  สะดวกรวดเร็ว 

7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทNองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปgญญา 

  ท)องถ่ิน ภายในจังหวัด เชNน งานยNาโม งานผ)าไหมปgกธงชัยงานปราสาทหิน งานแขNงเรือ 

           พิมายฯลฯ 

7.7 ใช)สนามกีฬาซีเกมสRเพื่อจัดกิจกรรมสNงเสริมการทNองเที่ยว เชNน งานแสดงสินค)า

  อินโดจีน  

ยุทธศาสตร1ท่ี 8 การพัฒนาด:านการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 

8.1 สNงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเปTนเลิศ และเปTนอาชีพสนับสนุนกีฬา 

  พ้ืนบ)าน 

8.2 สNงเสริมจัดการแขNงขันกีฬาเพ่ือสร)างความสมานฉันทRระหวNางองคRกรตNาง ๆ 

8.3 สNงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให)เปTนตัวแทนระดับจังหวัดและ 

  สนับสนุนโรงเรียนการกีฬา 

8.4 สNงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก)ปgญหายา 

  เสพติดและใช)เวลาวNางให)เกิดประโยชนR 

8.5 ประสานความรNวมมือชมรม/สมาคมตNาง ๆ เพ่ือจัดการแขNงขัน ณ สนามกีฬา 

 ซีเกมสR 

8.6 จัดให)มีการประกวดการแสดงของศิลป£นท)องถิ่นพื้นบ)าน เชNน ลิเกเพลงโคราช 

  และการแขNงขันทางดนตรีเพ่ือยกระดับสูNมืออาชีพ 
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8.7 เสนอเปTนตัวแทนการจัดการแขNงขันกีฬาระดับชาตินานาชาติเพ่ือยกระดับ 

  มาตรฐานการกีฬา 

8.8 สNงเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด 

ยุทธศาสตร1ท่ี 9 การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล:อม 

แนวทางการพัฒนา 

9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ปúา ขยะ มลภาวะ โดยการมีสNวนรNวมของ 

  3 ภาคีทุกเร่ืองได)แกN ภาคีหนNวยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 

9.2 สNงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สNงเสริมการสร)างความรNมร่ืนสองข)างทาง 

  เชNน หน)าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนRภายในจังหวัด 

9.3 สNงเสริมให)มีการบริหารจัดการลุNมน้ำยNอย โดยภาคีความรNวมมือของชุมชน 

9.4 รณรงคRการแก)ไขปgญหาภาวะโลกร)อน/สNงเสริมการประหยัดพลังงาน 

9.5 สNงเสริมภูมิปgญหาท)องถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล)อมชุมชน 

9.6 ประสานความรNวมมือ เพ่ือแก)ไขปgญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 

9.7 การปรับปรุงและพัฒนาสNงเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 

9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน) าหลักท้ัง 9 สาย ของจังหวัด

นครราชสีมา 

9.9 สNงเสริมการเฝiาระวังภาวะน้ำทNวม น้ำแล)ง น้ำเค็ม โดยชุมชน 

9.10 สนับสนุนให)มีการวัดทำข)อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช)เคร่ือง paramotor 

 และเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพ่ือปiองกันการบุกรุกปúาไม)เปTนการอนุรักษRทรัพยากรปúาไม)

 และแหลNงน้ำ 

ยุทธศาสตร1ท่ี 10 การพัฒนาด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

10.1 จัดระบบฐานข)อมูลสารสนเทศการพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานสามพ่ีน)องท)องถ่ิน (อบจ. เทศบาล  

อบต.) เพ่ือลดความทับซ)อนของพ้ืนท่ี และเกิดประโยชนRสูงสุดแกNประชาชน 

10.3 สNงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กNอสร)างฝาย ทำนบกั้นน้ำขุดลอก ขุดสระ 

 พัฒนาแหลNงน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช)ประโยชนR 

10.4 การจัดให)มีและบำรุงรักษาโครงสร)างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบาย

น้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท)องถ่ิน 
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10.5 สNงเสริมสถานท่ีเพ่ือนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและ 

 นันทนาการชุมชน 

10.6 การผังเมืองรวมของท)องถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10.7 ซNอมบำรุงปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 

ยุทธศาสตร1ท่ี 11. การพัฒนาด:านการส"งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

11.1 สNงเสริมให)จัดพระสงฆRเปTนศูนยRสNงเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถี 

  พุทธท)องถ่ิน 

11.2 ร้ือฟtuน คุณคNา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชNน ชาติพันธุRวัฒนธรรม  

  วิถีชีวิต ภูมิปgญญาท)องถ่ิน 

11.3 สNงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆRรูปแบบตNาง ๆ 

11.4 สNงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ)าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 

11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล)าให)ย่ังยืนและโครงการตรวจสุขภาพให) 

  พระสงฆRเปTนประจำ 

ยุทธศาสตร1ท่ี 12. การพัฒนาด:านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 

แนวทางการพัฒนา 

12.1 การปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ 

  ทรัพยRสิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน) า 

12.2 เสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชน ในด)านความม่ันคงและความปลอดภัย

   โดยสNงเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ)าน/ อพปร. ให)ทำงานอยNางมีคุณภาพ 

12.3 สร)างความม่ันใจและความสบายใจให)กับประชาชนด)านความปลอดภัยใน

  ชีวิตและทรัพยRสิน 

 

2. ยุทธศาสตร1ขององค1การบริหารส"วนตำบลโนนประดู" 

 2.1 วิสัยทัศน1 (Vision) 

“โนนประดู N ตำบลนNาอยู N เครือขNายชุมชนเข)มแข็ง ศูนยRกลางการบริหารจัดการที ่ดี         

เกษตรอินทรียRเปTนเลิศ”        

 2.2 ยุทธศาสตร1 (Strategies)   
 องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN ยุทธศาสตรRท้ังส้ิน 10 ยุทธศาสตรR โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรRท่ี ๑  ด)านการพัฒนาสังคม 
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  ยุทธศาสตรRท่ี 2  ด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรRท่ี 3  ด)านพัฒนาด)านประสานตNอแนวพระราชดำริ 

  ยุทธศาสตรRท่ี 4  ด)านการพัฒนาการเกษตร 

  ยุทธศาสตรRท่ี 5  ด)านการพัฒนาสาธารสุข  

  ยุทธศาสตรRท่ี 6  ด)านการศึกษา 

  ยุทธศาสตรRท่ี 7 ด)านการพัฒนาการทNองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

  ยุทธศาสตรRท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

  ยุทธศาสตรRท่ี 9 ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยRสิน 

  ยุทธศาสตรRท่ี 10 อนุรักษRทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

 2.3 เปcาประสงค1 (Goals) 

   1. เพื ่อเสริมสร)างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานและพัฒนาตำบล 

 เพ่ือมุNงสูN “ ตำบลนNาอยูN  ” 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เสริมสร)างความสามารถในการ

บริหารจัดการด)านสาธารณสุข และเสริมสร)างความ  เข)มแข็งภาคประชาชน และการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยRสิน        

    3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให)มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล           

    4. เพิ ่มขีดความสามารถในการดำรงชีว ิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง              

โดยสนับสนุนให)ความรู)ด)านวิชาการ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให)ความรู)ด)านเกษตรอินทรียR  

และปรับปรุงพันธุRข)าวหอมมะลิ   

5. เพื่อเสริมสร)างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู)เทคโนโลยี

สมัยใหมN เพ่ือเตรียมความพร)อมเข)าสูNประชาคมอาเซียน     

    6. เพื่อเสริมสร)างศักยภาพในการอนุรักษRศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท)องถ่ิน        

ภูมิปgญญาท)องถ่ิน          

    7. เพื่อเสริมสร)างศักยภาพในการอนุรักษR ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล)อม และสNงเสริมการทNองเท่ียว       

 2.4 ตัวช้ีวัด 

 สำหรับการวัดผลจะกำหนดตัวช้ีวัดในแตNละยุทธศาสตรRท้ัง 10 ยุทธศาสตรR ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตNอไปน้ี  
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  1. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 1  ด:านการพัฒนาสังคม  

   1.1 ผู)นำชุมชนเข)มแข็ง  ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง  ลดการพึ่งพิงจากภายนอกและ

   มีการรวมกลุNมเพ่ือชNวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1.2 สามารถจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนประดูN และประชาชนมีสNวน      

รNวมในการบริหารจัดการด)านสวัสดิการชุมชน       

1.3 จำนวนผู)ด)อยโอกาสได)รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน       

1.4 สNงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู)สูงอายุ ผู)พิการ โดยการเสริมสร)าง

ครอบครัวให)เข)มแข็ง  มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุNน ด)วยมิติทางวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และคNานิยมท่ีดีงามสูNคนรุNนตNอไป       

1.5 ร)อยละกลุNมเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป มีเวทีสำหรับการแสดงออก หรือทำ

กิจกรรมตNาง ๆ มีสัมพันธภาพท่ีดี เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน     

1.6 ร)อยละของประชาชน/เยาวชน ท่ีมีสNวนรNวมในการปiองกันและแก)ไขปgญหายา

เสพติด หNางไกลจากยาเสพติด 

  2. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด:านการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน 

   2.1 ร)อยละของจำนวนถนนท่ีได)มาตรฐานเพ่ิมข้ึน หรือการปรับปรุง ซNอมแซมถนน

   ทางระบายน้ำให)สามารถใช)งานได)ดี     

   2.2 ร)อยละของจำนวนการกNอสร)างฝาย ขุดลอก ขุดสระ หนอง คลอง  พัฒนา 

   แหลNงน้ำ         

   2.3 ร)อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟiาเพ่ือการเกษตร ท่ีอยูNอาศัย ติดต้ัง/ 

   ซNอมแซมระบบไฟฟiาสNองสวNางสาธารณะ  ระบบประปา ท่ีได)มาตรฐาน และ 

   ปริมาณการขยายเขตระบบประปา เพ่ิมข้ึน และครอบคลุมท่ัวถึง 

  3. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 3 ด:านพัฒนาด:านประสานต"อแนวพระราชดำริ  

    3.1 ร)อยละของจำนวน  คูคลอง ลำห)วย ท่ีขุดลอก ท่ีเช่ือมโยงระหวNางองคRกร 

    ปกครองสNวนท)องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแหลNงน้ำรNวมกัน  ในการเพื่อกักเก็บน้ำและ

    แก)ไขปgญหาน้ำทNวม        

    3.2 ร)อยละของจำนวนประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

    พอเพียง เพ่ิมข้ึน 

  4. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 4 ด:านการพัฒนาการเกษตร 

    4.1 ร)อยละของเกษตรกรมีผลผลิตตNอไรN เพ่ิมข้ึน    

    4.2 ร)อยละของจำนวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีการปรับปรุงดิน การแก)ไขปgญหาดินเค็ม
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    4.3 ร)อยละของจำนวนเกษตรกรท่ีทำเกษตรอินทรียRต)นทุนการผลิตลดลงสามารถ

    พ่ึงตนเองได)ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก     

    4.4 ร)อยละของประชาชนท่ีได)รับการสNงเสริมอาชีพ มีรายได)เพ่ิม   

    4.5 ร)อยละของเกษตรกรท่ีใช)เกษตรทางเลือก หลีกเล่ียงการใช)สารเคมี 

  5. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 5  ด:านการพัฒนาสาธารสุข 

5.1 ร)อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูNบ)าน (อสม.) มีศักยภาพการทำงานเพ่ิมข้ึน

5.2 ร)อยละของประชาชนท่ีเข)าถึงระบบการแพทยRฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ได)ท่ัวถึง       

5.3 ร)อยละของโรคติดตNอ /โรคไมNติดตNอ ในท)องถ่ินลดลด          

5.4 ร)อยละของผู)พิการมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองอยNางถูกต)องเพ่ิมข้ึน        

5.5 ร)อยละของประชาชนท่ีมีการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึน 

  6. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 6  ด:านการพัฒนาสาธารสุข 

   6.1 ศูนยRพัฒนาเด็กเล็กผNานเกณฑRมาตรฐานตามท่ีกำหนด   

   6.2 ร)อยละของประชาชนได)รับการศึกษาอยNางท่ัวถึง และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

   6.3 ร)อยละของประชาชนท่ัวไป มีความรู)ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน และ

   รู)เทNาทันโลก  เตรียมพร)อมสำหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตเข)าสูNประชาคม 

   เศรษฐกิจอาเซียน 

  7. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 7 ด:านการพัฒนาการท"องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

   7.1 ร)อยละของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท)องถ่ินได)รับการฟtuนฟู สืบสาน 

   อนุรักษR ให)คงอยูNคูNท)องถ่ิน และลูกหลานสืบไป    

   7.2 ร)อยละของจำนวนผู)เข)ารNวมการแขNงขันกีฬา ท่ีเพ่ิมข้ึน   

   7.3 ร)อยละของจำนวนผู)เข)ารNวมการแขNงขันกีฬา/ชุมชนเข)มแข็งท่ีเอาชนะ 

   ยาเสพติดท่ีเพ่ิมข้ึน 

  8. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 8 ด:านการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี 

   8.1 ร)อยละของบุคลากรผNานการฝ¶กอบรมอยNางตNอเน่ืองเพ่ิมข้ึน อยNางน)อย 1  

   หลักสูตรและปฏิบัติงานได)อยNางมีประสิทธิภาพ    

   8.2 ร)อยละของคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป1  

   เพ่ิมข้ึน         

   8.3 ร)อยละของประชาชนมีสNวนรNวมในการพัฒนาท)องถ่ิน เพ่ิมข้ึน 
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  9. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 9 ด:านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 

    9.1 ร)อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน   

   9.2 ร)อยละของผู)เข)ารNวมฝ¶กอบรม อาสาสมัครปiองกันภัยฝúายพลเรือน  

   9.3 ร)อยละของผู)ประสบอุบัติเหตุ ลดลง 

  10. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร1ท่ี 10 อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 

10.1 ร)อยละของประชาชนมีสNวนรNวมในการฟtuนฟูอนุรักษR ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล)อมในท)องถ่ินเพ่ิมข้ึน        

10.2 ร)อยละของประชาชนท่ีเข)ารNวมโครงการรณรงคRสร)างจิตสำนึกในการอนุรักษR

ทรัพยากรและส่ิงแวดล)อม  และมีสNวนรNวมในการรักษาความสะอาดจัดการขยะ

มูลฝอย 

2.5 ค"าเปcาหมาย 

 สำหรับการวัดคNาเปiาหมายในแตNละยุทธศาสตรRท้ัง 10 ยุทธศาสตรR ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตNอไปน้ี 

 1. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 1  ด:านการพัฒนาสังคม 

  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู)ด)อยโอกาส ผู)ยากไร) ผู)สูงอายุ ผู)ติดเชื้อ เด็ก สตรี และเยาวชน

  ให)เข)าถึงการบริการขั้นพื้นฐานอยNางทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  การจัดสวัสดิการชุมชน

  โดยให)ชุมชนเข)ามามีสNวนรNวมในการบริหารจัดการ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ

  ทรัพยRสิน  “สังคมอยูNรNวมกันอยNางมีความสุข  ภายใต)การมีสNวนรNวม และมีภูมิคุ)มกันตNอการ

  เปล่ียนแปลง” 

 2. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด:านการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน 

  เพื่อกNอสร)าง ซNอมแซม บำรุง รักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ พร)อมทั้งจัด

  ให)มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ในเขตองคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN เพ่ือให)มี 

  ความสะดวกในการให)บริการประชาชนอยNางมีมาตรฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร)อน

  ของประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรRด)านอ่ืนๆ อีกด)วย 

 3. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 3 ด:านพัฒนาด:านประสานต"อแนวพระราชดำริ 

   เพ่ือการขุดลอก คูคลอง ลำห)วย สามารถแก)ไขปgญหาภัยแล)งและอุทกภัย  

  อยNางเปTนระบบ รวมท้ังเพ่ือสNงเสริมดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 4 ด:านการพัฒนาการเกษตร 

    สNงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงพันธุRพืช และเมล็ดข)าวหอมมะลิ สNงเสริมการทำ 

   การเกษตรอินทรียR การให)ความรู) และแก)ไขปgญหาด)านการเกษตร  ตลอดจนสNงเสริมการลด
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   ต)นทุนการผลิตสินค)าเกษตร  การเพ่ิมมูลคNาสินค)า อีกท้ังการลดรายจNาย เพ่ิมรายได) และ 

   ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ  เพ่ือให)ประชาชนในตำบลสามารถพ่ึงตนเองได)  ลดการพ่ึงพิง 

   จากภายนอก 

   5. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 5 ด:านการพัฒนาสาธารสุข 

    สNงเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในระดับตำบล หมูNบ)านให)มีสุขภาพ 

   แข็งแรง โดยการเรียนรู)การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปiองกันโรค ตลอดจนให) 

   ประชาชนได)รับบริการท่ีดีด)านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยNางท่ัวถึง ครอบคลุม และทัน 

   เหตุการณRโดยรNวมมือกับโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล 

   6. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด:านการศึกษา 

    พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนท่ี  ให)ประชาชนเข)าถึงการศึกษาท้ังในระบบ นอก 

   ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล)องกับวิถีของชุมชน  พัฒนาสูNการเรียนรู)ตลอด 

   ชีวิตอยNางมีคุณภาพเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

   7. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 7 ด:านการพัฒนาการท"องเท่ียว ศาสนา   

   วัฒนธรรม ประเพณี 

    การบำรุงพุทธศาสนา อนุรักษRศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท)องถ่ิน

    ภูมิปgญญาท)องถ่ิน ให)คงอยูNสืบไป  รวมถึงสNงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก 

    เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และสถานท่ีสำหรับพักผNอนหยNอนใจ 

 8. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 8 ด:านการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี 

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยNางตNอเน่ือง และเพ่ิมขีด

ความสามารถในด)านการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  และงบประมาณ  ให)

ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนสNงเสริม  สนับสนุนให)ภาคประชาชนมีสNวน

รNวมในการพัฒนาท)องถ่ิน 

  9. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 9 ด:านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิ 

เพื ่อให)การชNวยเหลือ สนับสนุน หนNวยงาน มูลนิธิ การกุศล ในการชNวยเหลือ

ผู)ประสบภัย และ ให)ชุมชนเข)ามามีสNวนในการดูแล ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน และ

สร)างความเข)มแข็งของชุมชนด)านความม่ันคงปลอดภัย 

  10. ค"าเปcาหมายตามยุทธศาสตร1ท่ี 10 อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 

สNงเสริม สนับสนุน รณรงคRสร)างจิตสำนึก เพื่อปiองกันและแก)ไขปgญหามลพิษและ

ปgญหาสิ่งแวดล)อมของชุมชน  ตลอดจนการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
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อยNางเปTนระบบ  อีกทั้งฟtuนฟู และอนุรักษRทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม แหลNงน้ำ และ

สNงเสริมการปลูกปúา  โดยเน)นให)ประชาชนมีสNวนรNวม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

อยNางย่ังยืน 

 2.6 กลยุทธ1 (Strategy) 

 สำหรับภายใต)ยุทธศาสตรRทั้ง 10 ด)าน องคRการบริหารสNวนตำบลกำหนดกลยุทธRในแตNละยุทธศาสตรR 

ไว) ดังตNอไป 

 1. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี ๑  ด:านการพัฒนาสังคม 

  1.1 การสNงเสริมพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมูNบ)าน การจัดสวัสดิการชุมชน ให)ชุมชนมี

 ความเข)มแข็ง ตลอดจนแรงงานในท)องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข)าสูNประชาคมอาเซียนและ

 สNงเสริมประกาศเกียรติคุณผู)เปTนแบบอยNางท่ีดี 

 1.2 ดำเนินการเพ่ือพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต ของสตรี ผู)สูงอายุ ผู)พิการ ผู)ด)อยโอกาส 

ผู)ติดเช้ือเอดสRและผู)ยากไร) 

1.3 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  

   1.4 ดำเนินการปiองกันและแก)ไขปgญหายาเสพติด     

  2. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด:านการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐาน     

 2.1 มีแนวทางการพัฒนาและดำเนินการ กNอสร)าง ปรับปรุง ซNอมแซม ถนน สะพาน   

 ทางเท)า  ทางระบายน้ำ และประสานกับสNวนราชการในการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน  

 2.2  มีแนวทางการพัฒนาและดำเนินการ กNอสร)าง ฝาย  ขุดลอก คลอง  สระ หนอง  พัฒนา

แหลNงน้ำเพ่ือการเกษตร          

 2.3  มีแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาที่ได)มาตรฐาน ไฟฟiาสNองสวNาง

 และขยายเขตไฟฟiา ขยายเขตประปา  ให)ท่ัวถึง 

 3. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 3  ด:านพัฒนาด:านประสานต"อแนวพระราชดำริ 

  3.1 ดำเนินการประสานและการบริหารการจัดการน้ำ พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ลำห)วย เพ่ือ

  กักเก็บน้ำเพ่ือแก)ไขภัยแล)งและปiองกันอุทกภัย อยNางเปTนระบบ   

3.2 มีแนวทางการพัฒนาสNงเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสNงเสริมสนับสนุนระบบสหกรณR 

 4. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 4 ด:านการพัฒนาการเกษตร 

 4.1 มีแนวทางการพัฒนา สนับสนุนปรับปรุงพันธุRพืชและเมล็ดพันธุRข)าวหอมมะลิ สNงเสริม

 เกษตรอินทรียR แก)ปgญหาดินเค็ม รวมทั้งสNงเสริมการเกษตรทางเลือกและการใช)ประโยชนR

 จากมูลสัตวR         
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 4.2 มีแนวทางการพัฒนา สนับสนุนการแปรรูปสินค)าทางการเกษตร และสNงเสริมกลุNม

 อาชีพ     

 5. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 5 ด:านการพัฒนาสาธารสุข  

  5.1 มีแนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูNบ)าน

  (อสม.) และการให)บริการประชาชน (ระบบการ แพทยRฉุกเฉิน ๑๖๖๙) ท่ีดีท่ัวถึงและ 

  ทันเหตุการณR  

5.2 แนวทางการพัฒนาสNงเสริมสุขภาพและอนามัย โดยให)การเรียนรู)ดูแลสุขภาพการ

ปiองกันโรคอยNางถูกต)อง และสนับสนุนวัสดุ/เครื่องออกกำลังกายและสร)างลานออกกำลัง

กาย  

 6. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 6  ด:านการศึกษา 

6.1 สNงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สนับสนุนให)มีศูนยRเรียนรู) และศูนยRคอมพิวเตอรRระดับชุมชน พร)อมเสริมสร)างพัฒนาการเด็ก

ให)เหมาะสมตามวัย                   

6.2 ดำเนินการสNงเสริมการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มทักษะและ

ศักยภาพ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 7. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 7 ด:านการพัฒนาการท"องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

  7.1 สNงเสริมประเพณีวัฒนธรรม และพิธีทางศาสนา การอนุรักษR ฟtuนฟู ศิลปวัฒนธรรม 

  และภูมิปgญญาท)องถ่ินและสนับสนุนสNงเสริมเช่ือมโยงให)มีแหลNงทNองเท่ียว  

  7.2 สNงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และการแขNงขันกีฬาประเภท ตNาง ๆ กNอสร)างลานกีฬา

  สถานท่ีออกกำลังกาย และนันทนาการ 

 8. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 8 ด:านการบริหารจัดการบ:านเมืองท่ีดี 

 8.1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด)านการบริหารงาน การบริการแกNประชาชน 

 พร)อมนำระบบสารสนเทศมาใช)ในการให)บริการกับประชาชนได)สะดวก รวดเร็ว  

8.2 การสNงเสริมสนับสนุนให)ภาคประชาชนได)เข)ามามีสNวนรNวมในการ พัฒนาท)องถิ่น  รับรู)

ข)อมูลขNาวสารรวมทั้งสนับสนุนบุคลากรให)ได)รับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู)ในการ

 ส่ือสาร เพ่ือเข)าสูNประชาคมอาเซียน 

 9. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 9 ด:านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 

 9.1 สNงเสริม สนับสนุนสNวนราชการ หนNวยงาน มูลนิธิการกุศล ฯลฯ ในการปiองกันภัย และ

 ชNวยเหลือผู )ประสบภัย และสนับสนุนการติดตั ้งระบบกล)องวงจรป£ดในเขตชุมชน และ

 สถานท่ีสำคัญ         
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 9.2 มีการสนับสนุนการฝ¶กอบรม อาสาสมัครปiองกันภัยฝúายพลเรือน (อปพร.) และ

 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปiองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุ และสร)างความ

 เข)มแข็งของชุมชนด)านความม่ันคงปลอดภัย 

 10. กลยุทธ1ภายใต:ยุทธศาสตร1ท่ี 10 อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 

  10.1 สร)างจิตสำนึกในการอนุรักษRและรักษาทรัพยากรปúาไม)    

  10.2  สร)างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด  การบริหารจัดการและรณรงคRการกำจัด 

  ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอยNางเปTนระบบ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร1 (Positioning)  

  1. ต)องมีเปiาหมาย เพ่ือตอบสนองความต)องการของประชาชนผู)รับบริการในพ้ืนท่ีตำบล 

  โนนประดูN 

  2. ดำเนินงานให)เกิดความสอดคล)องของยุทธศาสตรRท)องถ่ินกับยุทธศาสตรRระดับมหาภาค

  3. การบริหารยุทธศาสตรRให)ประสบผลสัมฤทธRตามเปiาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว)  

  4. ดำเนินการให)พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูNเกิดสังคมแหNงความสงบ นNาอยูNและปลอดภัย 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร1ในภาพรวม 

  1. การเช่ือมโยงการพัฒนาท)องถ่ินระหวNางพ้ืนท่ีขององคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN 

  ในเขตจังหวัด โดยการประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพขององคRการบริหาร 

  สNวนตำบลโนนประดูNรNวมกับองคRการบริหารสNวนจังหวัด และการบูรณาการแผนพัฒนา 

  จังหวัดรNวมกับจังหวัดนครราชสีมา 

  2. องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูNดำเนินการตามยุทธศาสตรRของท)องถ่ินเพ่ือ 

  สอดคล)องกับแผนภาคและแผนพัฒนากลุNมจังหวัด  

  3. องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูNดำเนินกิจกรรม โครงการ เพ่ือให)สอคคล)องนโยบาย

  ของรัฐบาลและยุทธศาสตรRชาติ 20 รNวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติเปTน 

  หลักเพ่ือให)เปTนไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาประเทศ 
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3. การวิเคราะห1เพื่อพัฒนาท:องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห1กรอบการจัดทำยุทธศาสตร1ขององค1กรปกครองท:องถ่ิน 

การวิเคราะหRสภาพแวดล)อมในบริบทชุมชน  และสภาพปgญหาในเขตองคRการบริหารสNวนตำบล

โนนประดูN ประกอบด)วย 

1.  ด:านสังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 

ด)านสังคม  ประชากรมีการวNางงานตามฤดูกาล  โดยสังเกตจากจำนวนประชากรที่วNางงานตาม

ฤดูการเกษตร ประชากรวัยแรงงานสNวนหนึ่งไปทำงานในกรุงเทพฯ ทิ้งให)คนแกN ดูแลเด็ก การเลี้ยงดูบุตร

หลานเปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใสN ลดลงจากแตNกNอนมาก พNอแมNไมNมีเวลาให)ลูกเทNาที่ควร เพราะต)องทำมาหา

กินเลี้ยงดูครอบครัว  จึงใช)เงินเลี้ยงดูลูกแทน  ทำให)เด็กสNวนหนึ่งขาดความอบอุNน เกิดปgญหาสังคมตามมา 

เชNน ปgญหาครอบครัว ปgญหายาเสพติด   

นอกจากนี้ องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN ยังประสบปgญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อันมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งชNวงนาน ทำให)องคRการบริหารสNวนตำบลโนน

ประดูN จะต)องจัดสรรงบประมาณ ในการแก)ไขปgญหา ความเดือดร)อน ของพี่น)องประชาชนเปTนจำนวนมาก  

ประกอบกับระบบประปา เปTนระบบประปาหมูNบ)าน  แหลNงน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปามีคุณภาพต่ำ ไมNสะอาด 

และมีปริมาณน้ำไมNเพียงพอตNอความต)องการของประชาชน 

ด)านการเมืองการปกครองระดับท)องถิ่น  ในเขตองคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN   อัตราการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่มีคNอนข)างมาก  แตNประชาชนสNวนใหญN ยังขาดความรู) ความเข)าใจ

ในบทบาท  อำนาจ หน)าที่ขององคRการบริหารสNวนตำบล เชNน การให)ความชNวยเหลือตNางๆ และการบริการ

สาธารณะ  บางอยNางองคRการบริหารสNวนตำบล ไมNสามารถให)ความชNวยเหลือได)  เน่ืองจากมิใชN อำนาจ หน)าท่ี 

ที่จะดำเนินการ ไมNมีระเบียบรองรับในการเบิก – จNาย และบางครั้งถูกจำกัดด)วยเงินงบประมาณ  จึงไมN

สามารถตอบสนองตNอความต)องการของประชาชนได)อยNางทั่วถึง และครอบคลุม  จึงทำให)ประชาชนสNวนหน่ึง

ไมNให)ความรNวมมือกับกิจกรรมที่องคRการบริหารสNวนตำบลดำเนินการ  สNงผลให)การเข)ามามีสNวนรNวมในการ

พัฒนาท)องถิ่นมีคNอนข)างน)อย  สังเกตจากการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนหรือแผนหมูNบ)าน  ซึ่งเปTน

โจทยRให)องคRการบริหารสNวนตำบล คณะผู)บริหาร ข)าราชการประจำ ได)รNวมกันคิด และหาวิธีแก)ไขรNวมกัน  ทำ

อยNางไร  ชุมชนจึงจะเข)าใจ และเห็นความสำคัญของการมีสNวนรNวมในการปกครองตนเอง  การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยRเปTนประมุข ซึ่งก็คือ“การปกครองประชาชน  โดยประชาชน  

เพื่อประชาชน” โดยการเข)ามามีสNวนรNวม “รNวมคิด รNวมทำ รNวมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาตำบลโนนประดูNให)

เข)มแข็ง มุNงสูNวิสัยทัศนR ท่ีกำหนดไว) 

นอกจากนั้น  องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN  ซึ่งจัดเปTนองคRกรปกครองสNวนท)องถิ่นขนาด

กลาง  ยังประสบปgญหา  ด)านอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณRที่ใช)เปTนเครื่องมือ อำนวยความสะดวก ในการ

ปฏิบัติงาน  ให)แกNเจ)าหน)าที่  เนื่องจากงบประมาณมีน)อย  ไมNเพียงพอแกNการพัฒนาด)านอื่นๆ จึงเหลือ
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งบประมาณในการพัฒนาองคRการน)อยมาก  และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ) ความชำนาญ และ

เหมาะสมกับภารกิจตNางๆ  ท่ีได)รับการถNายโอน ซ่ึงมีจำนวนมาก ไมNเหมาะสม สอดคล)องกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ด:านการศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากรสNวนใหญN อยู Nในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษามี

สถานศึกษาตั้งอยูNในพื้นที่ คือ ศูนยRพัฒนาเด็กเล็ก  ๒ แหNง เป£ดสอนเด็กกNอนวัยเรียน(อายุ ๒ – ๕ ขวบ) 

โรงเรียนประถมศึกษา  ๓  แหNง  เป£ดสอนระดับอนุบาล ๑ – ๒ และประถมศึกษาป1ที่ ๑ – ๖ ทำให)เด็ก

นักเรียนมีโอกาสเข)าถึงการศึกษาได)อยNางทั่วถึง การคมนาคมในการสัญจรไป–มา ก็สะดวกสบายไมNต)อง

ลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนยRการเรียนรู)ตามอัธยาศัย(การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร)อมมี

ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยNางท่ัวถึง   

3. ด:านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบลโนนประดูN ตั้งอยูNในพื้นที่ให)บริการใน        

ขั้นสาธารณสุขมูลฐาน การบริการยังไมNครอบคลุม  ไมNวNาจะเปTนด)านเครื่องมือทางการแพทยR หรือเจ)าหน)าท่ี

ของโรงพยาบาลยังมีไมNเพียงพอ เมื่อยามเจ็บไข)ได)ปúวย ก็ต)องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือจังหวัด  แตNยัง

มีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเข)มแข็ง ซ่ึงกระจายอยูNทุกหมูNบ)านในการดูแลงานด)านสาธารณสุขมูลฐาน 

4.  ด:านเศรษฐกิจ 

ด)านเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตองคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN  ยังประสบปgญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ำทางด)านรายได)ของประชากร  ประชากรสNวนใหญNประกอบอาชีพทำนา รองลงมา

คืออาชีพรับจ)างทั่วไป  และค)าขาย  แตNอาชีพเสริมมีรายได)ไมNแนNนอน  ทำให)เกิดความเหลื่อมล้ำทางด)าน

รายได) 

5.  ด:านทรักยากรชาติและส่ิงแวดล:อม 

ด)านสิ่งแวดล)อม  องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN เปTนตำบลคNอนข)างเล็ก สภาพพื้นที่สNวน

ใหญN คNอนข)างแห)งแล)ง ฝนตกไมNตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทรัพยากรปúาไม)ก็มี

คNอนข)างน)อย สภาพสังคมยังเปTนแบบชนบท  มีการขยายตัวของเมืองบ)างเล็กน)อย แตNวัฒนธรรมการบริโภค

ของประชาชนเปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับวัฒนธรรมจากตะวันตก เข)ามาทำให)เกิด

ปgญหา คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ การกำจัดขยะ มูลฝอย และปgญหาที่จะตามมา คือ ปgญหาด)าน

สิ่งแวดล)อมในชุมชน ประกอบกับไมNได)รับความความรNวมมือจากชุมชนเทNาที่ควรในการรณรงคRลด คัด

แยก การนำขยะที่มีประโยชนRกลับมาใช)ใหมN  และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  เพื่อรองรับปริมาณขยะที่

เพ่ิมข้ึนของชุมชน นอกจากน้ีพ้ืนท่ีตำบลโนนประดูNมีการทำนา พ้ืนท่ีเปTนดินเค็ม และมีปgญหาเกษตรกรเผาตอ

ซังหลังฤดูการเก็บเก่ียว กNอให)เกิดสภาพปgญหาภาวะโลกร)อนตNอสภาพแวดล)อม  

จากสภาพแวดล)อมในบริบทชุมชนที่ได)กลNาวมาแล)ว  เมื่อนำมาวิเคราะหRศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพ การพัฒนาในปgจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN  

ด)วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอNอน โอกาส และอุปสรรค) ผลการวิเคราะหR ดังน้ี 
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  ปÜจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength)  

1.  มีประกาศโครงสร)างสNวนราชการ ขององคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN  ชัดเจน ครอบคลุม 

ตามอำนาจ หน)าที่ภารกิจ และสามารถแก)ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได)ตามภารกิจเพิ่มขึ้น หรือภารกิจที่ได)รับ

ถNายโอน  

  2.  มีแผนยุทธศาสตรRการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป1ท่ีชัดเจนมีการบรูณาการจัดทำแผนชุมชนหรือ

แผนหมูNบ)านฯโดยประชาชน มีสNวนรNวม “ร$วมคิด ร$วมทำ ร$วมตัดสินใจ”และรNวมกับหนNวย งานอื่น หรือสNวน

ราชการอ่ืนในเขตรับผิดชอบ 

  3.  มีคำสั่งแบNงงานมีคำสั่งมอบอำนาจการบริหารงานตาม ลำดับชั้น มีคำสั่งรักษาราชการแทน  

มีคำส่ังปฏิบัติราชการแทน(กรณีตำแหนNงวNาง) 

     4.  ผู )บริหารท)องถิ ่น กำหนดนโยบายการบริหารงานเองภายใต)กรอบของกฎหมาย สอดคล)อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ นโยบายระดับประเทศ กลุNมจังหวัด จังหวัด และอำเภอ 

     5. มีข)อบัญญัติงบประมาณรายจNายประจำป1 เปTนของตนเองเปTนเครื่องมือในการบริหารราชการและ

เพ่ือแก)ไขปgญหาความเดือดร)อนและตอบสนองความต)องการของประชาชนได)อยNางแท)จริง 

     6. สภาองคRการบริหารสNวนตำบล สามารถออกข)อบัญญัติได)เอง ภายใต)กรอบกฎหมายและสอดคล)อง

กับสภาพปgญหาของท)องถ่ิน 

    7.  สามารถจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานสNวนตำบล และแผนอัตรากำลังพนักงานจ)าง ได)เองตาม

อำนาจ หน)าท่ี ภารกิจ และงบประมาณด)านงานบุคคล 

   8. มีกลุNมองคRกรตNางๆ พร)อมท่ีจะชNวยเหลือ ปฏิบัติหน)าท่ี 

  9. ประชาชนมีความรักใครN สมัครสมาน สามัคคี ให)ความรNวมมือ และมีสNวนรNวมในการพัฒนาตำบล 

10.  องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN เปTนหนNวยงานราชการท่ีใกล)ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และ

สามารถแก)ไขปgญหา ความเดือดร)อนได)อยNางรวดเร็ว  

  11.  บุคลากรภายในหนNวยงานมีปริมาณที่เหมาะสม มีความรู) ความสามารถ ความชำนาญ และ

เหมาะสมตรงตามหน)าท่ี และได)รับการพัฒนาศักยภาพอยNางตNอเน่ือง 

  12. ความก)าวหน)าด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให)เจ)าหน)าที่สามารถสืบค)นข)อมูลขNาวสาร ระเบียบ 

กฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข)อง ได)รวดเร็ว การปฏิบัติงานมีความสะดวก คลNองตัว และผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จุดอ"อน (Weak) 

  1.  ความต)องการ และคาดหวังของประชาชนมีคNอนข)างสูงในการแก)ไขปgญหาความเดือดร)อนของ

ประชาชน  แตNองคRการบริหาร สNวนตำบลโนนประดูNตอบสนองตNอความต)องการได)ระดับหนึ่ง เนื่องจากถูก

จำกัดด)วยงบประมาณ 
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     2.  เจ)าหน)าที่สNวนใหญNในองคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN  ยังขาดทักษะการสื่อสารการพูด การ

ฟgงภาษาอังกฤษเมื่อประเทศ ไทยจะสูNประชาคมอาเซียน จะไมNสามารถสื่อสารกับนักทNอง เที่ยว ที่เข)ามาเยือน

ประเทศไทย   

  3.  วัสดุอุปกรณRท่ีใช)เปTนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแกNเจ)าหน)าท่ียังไมNเพียงพอ

เน่ืองจากงบประมาณมีจำกัด   

   4.  แหลNงน้ำสายหลักของตำบลยังไมNมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ได)ดีพอทำให)เกิดปgญหาการ

ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการ เกษตรในฤดูแล)งและปgญหาอุทกภัยยังไมNสามารถแก)ไขได)อยNางเปTน

ระบบเนื่องจาก ปgญหาชNองทางระบายน้ำระหวNางเขตติดตNอตำบลยังไมNสามารถระบายน้ำได)โดยรวดเร็วทำให)

เกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก 

  5.  ในการจัดทำแผนชุมชนหรือแผนหมูNบ)าน ประชาชนบางสNวนยังขาดความรู) ความเข)าใจ ในการ

รNวมจัดทำแผนชุมชนหรือแผนหมูNบ)าน  ซึ่งบางสNวนยังไมNเข)าใจในบทบาท อำนาจ หน)าที่ขององคR การบริหาร

สNวนตำบล  เชNน การให)ความชNวยเหลือตNางๆและการบริการสาธารณะ บางอยNางองคRการบริหารสNวนตำบลไมN

สามารถให)ความชNวยเหลือได) เนื่องจากมิใชN อำนาจหน)าที่ที่จะดำเนินการ ไมNมีระเบียบรองรับในการเบิก – 

จNาย และบางครั้งถูกจำกัดด)วยงบ ประมาณ จึงไมNสามารถตอบสนองตNอความต)องการของประชาชนได)อยNาง

ทั่วถึงและครอบคลุมทำให)ประชาชนสNวนหนึ่งไมNให)ความสำคัญ สNงผลตNอการมีสNวนรNวมในการพัฒนาท)องถ่ิน  

ซึ่งต)องใช)หลักการเข)ามามีสNวนรNวม “ร$วมคิด  ร$วมทำ ร$วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาตำบลให)เข)มแข็ง มุNงสูN

วิสัยทัศนRท่ีกำหนดไว) 

  6.  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเชNนการปลูกพืชเชิงเด่ียว ฯลฯ 

    7. ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุNมเพื่อประกอบอาชีพคNอนข)างน)อย และการรวมกลุNมอาชีพ ตNางๆ ก็

ไมNย่ังยืน 

  8.  องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN มีงบประมาณคNอนข)างน)อยไมNเหมาะสมสอดคล)องกับภารกิจ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทำให)ตอบ สนองตNอความต)องการของประชาชนยังไมNครอบคลุมเทNาท่ีควร 

 

 3.2 การประเมินสถานการณ1สภาพแวดล:อมภายนอกท่ีเก่ียวข:อง 

  1.ปÜจจัยภายนอกท่ีมีส"วนเก่ียวข:อง สามารถประเมินตามสถานการณR ดังตNอไปน้ี 

           โอกาส  (Opportunity) 

   1. แนวโน)มการได)รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน

กระจายอำนาจ ฯ   

      2. ปgจจุบันประเทศไทยจะก)าวสูNประชาคมอาเซียน ตั้งแตN พ.ศ. 2558 สNงผลให)ราคาที่ดิน 

และอสังหาริมทรัพยRในเขตตำบลโนนประดูN มีราคาสูงขึ้น สNงผลให)เกิดการซื้อขาย เปTนการสร)างรายได)ให)แกN

ชุมชน เศรษฐกิจดีข้ึน 

   3. พื้นที่ตำบลโนนประดูN ติดกับทางหลวงแผNนดินหมายเลข 202 ซึ่งเปTนเส)นทางคมนาคม

สายหลักที่สะดวกในการสัญจรไป– มา “เชื่อมโนนประดูNสู Nอาเซียน เชื่อมเส)นทางคมนาคมสูNประตูแหลNง
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ทNองเที่ยว” และการขนถNายผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งทำให)เกิดการลงทุน และการ

พาณิชยRเพิ่มขึ้น  แนวโน)มการขยายตัวของเมืองสูงขึ้น และพื้นที่ตำบลโนนประดูN มีขนาดเล็ก  งNายตNอการ

บริหารจัดการและดูแลได)อยNางท่ัวถึง 

   4.  ตำบลโนนประดูNเปTนเมืองเกษตรกรผลิตข)าวหอมมะลิพันธุRดี ทำให)ประชาชนมีรายได)

เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน ความเปTนอยูNหรือคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

      5. ตำบลโนนประดูN เปTนหมูNบ)านเข)มแข็ง ประชาชนมีการรวมกลุNม เพื่อชNวยเหลือตนเอง 

ชNวยเหลือซึ่งกันและกัน มีกลุNมเกษตรกรผู)เลี้ยงโคกระบือ - บ)านเสว โดยได)จดทะเบียนกลุNม ปศุสัตวR จังหวัด

นครราชสีมา จากสำนักงานปศุสัตวRจังหวัดนครราชสีมา และยังมีกลุNมทอพรมเช็ดเท)าท่ีเข)มแข็ง มีชื่อเสียง     

เปTนผลิตภัณฑR OTOP ของตำบลฯ โดยได)รับการสNงเสริม สนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นครราชสีมาทำให)ประชาชนมีรายได)จากอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดี ความเปTนอยูNหรือคุณภาพชีวิตดีข้ึน

   6. พื้นที่ตำบลโนนประดูN มีแหลNงน้ำ คือ “ลำห)วยเสว  ลำห)วยทองหลางใหญN”  ซึ่งเปTนลำน้ำ

ที่มีความสำคัญแกNการดำรงชีวิต เปรียบเหมือน “สายน้ำสายชีวิต” ของชาวตำบลโนนประดูN  ทำให)มีน้ำเพ่ือ

การอุปโภค บริโภคและเพ่ือเกษตร  

     7. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม เปTนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งสามารถ

พัฒนาจิตใจ เสริมสร)าง ความพร)อม เปTนแหลNงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนทั่วไปใน

ตำบล และเปTนแหลNงอนุรักษR สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท)องถ่ินให)คงอยูNสืบไป 

      8. มีสถานศึกษาอยูNในพื้นที ่ ตั ้งแตNเด็กกNอนวัยเรียน ถึง ระดับประถมศึกษา ทำให)เด็ก

นักเรียนมีโอกาสเข)าถึงการศึกษาได)อยNางท่ัวถึง และสะดวกในการสัญจรไป-มาไมNต)องลำบากในการเดินทางไป

โรงเรียน และมีศูนยRการเรียนรู)ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร)อม มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาอยNางท่ัวถึง 

       อุปสรรค  (Threat) 

          1. ด)านการกระจายอำนาจ องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดู N ได)ร ับการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐไมNเพียงพอ ไมNเหมาะสมกับภารกิจที ่ได)ร ับการถNายโอน เพราะถNายโอนภารกิจ                 

แตNงบประมาณและบุคลากรไมNได)รับการถNายโอน สNงผลกระทบตNอการบริหารจัดการงบประมาณ และบาง

ภารกิจยังไมNมีความชัดเจน กฎหมายบางตัวไมNเอ้ือตNอการปฏิบัติงาน 

      2. การให)ความอิสระขององคRกรปกครองสNวนท)องถิ่นจากสNวนกลางยังไมNเต็มที่ ยังต)องอยูN

ภายใต)การกำกับ ดูแลจากหนNวยงานท่ีกำกับ ดูแล 

      3. สภาพเศรษฐกิจขยายตัวต่ำลง ราคาน้ำมัน ปุ®ย ยา และแรงงาน ซึ่งเปTนปgจจัยการผลิต      

มีแนวโน)มสูงขึ้นอยNางตNอเนื่อง ทำให)ต)นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น แตNในทางตรงข)ามผลผลิตทาง

การเกษตรราคาคNอนข)างต่ำ จึงทำให)เกษตรกรมีรายได)ไมNพียงพอยังคงยากจน     

   4. ปgญหาเรื่องประสบภัยธรรมชาติ เชNน  อุทกภัย ภัยแล)ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค 

และเพื่อการเกษตร ทำให)องคRการบริหารสNวนตำบลโนนประดูN ต)องจัดสรรงบประมาณสNวนหนึ่งเพื่อบรรเทา

ความเดือดร)อนของพ่ีน)องประชาชน เปTนประจำทุกป1  ทำให)งบประมาณเพ่ือการพัฒนา ด)านอ่ืนลดน)อยลง 
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   5. ปgญหาสังคมผู)สูงอายุ ซึ่งขาดผู)ดูแลผู)สูงอายุ วัยทำงานต)องออกไปทำงานตNางถิ่น ทำให)

ผู)สูงอายุขาดการดูแลท้ังทางสภาพรNางกาย และจิตใจ กNอให)เกิดปgญหาทางสังคมตามมา 

     6. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข)องในการบริหารท)องถิ่นบางฉบับ ล)าสมัย ทำให)ไมN

สามารถบริหารจัดการ ได)อยNางรวดเร็ว คลNองตัว  มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเจตนารมณRของการกระจาย

อำนาจ ตามระบบการปกครองท)องถ่ิน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเปTนประมุข 

          7.รัฐบาลมีนโยบายสNงเสริม สนับสนุนการกระจายอำนาจ สู NการปกครองสNวนท)องถ่ิน         

แตNในทางปฏิบัติ ก็ยังมีปgญหา อุปสรรคอยูNคNอนข)างมาก ทำให)ไมNเห็นผลอยNางแท)จริง 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค?การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรG 

ปH  2561 ปH  2562 ปH  2563 ปH  2564 ปH 2565 รวม 5 ปH 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรGด6านการพัฒนาสังคม 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแลนันทนาการ 
1.4 แผนงานงบกลาง 

 
2 
12 
1 
5 

 
50,000  

 245,000  
 120,000  

 6,537,600 

 
2  

 14  
 1  
 4 

 
50,000  

 525,000  
 120,000  

 6,537,600 

 
2  

 11  
 1  
 5 

 
50,000  

 225,000  
 120,000  

 6,567,600 

 
2  

 11  
 1  
 5 

 
50,000  

 225,000  
 120,000  

 6,780,000 

 
2  

 11  
 1  
 5 

 
50,000  

 225,000  
 120,000  

 6,780,000 

 
10  
 59  
 5  
 23 

 
250,000  

 1,445,000  
 600,000  

 33,202,800 

                                             รวม 19 6,952,600 21 7,232,600 19 6,962,600 19 7,175,000 19 7,175,000 97 35,497,800 

2) ยุทธศาสตรGด6านโครงสร6างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการพาณิชย? 

 
12 
1 
2 

 
2,932,000  
 50,000  
 400,000 

 
16  
 5  
 4 

 
5,408,000  
 1,120,000  
 905,000 

 
31  
 15  
 6 

 
21,359,900  
 3,050,000  
 2,055,000 

 
13  
 3  
 4 

 
4,109,050  
 700,000  

 1,435,000 

 
2  
 1  
 3 

 
220,000  
 50,000  
 550,000 

 
74  
 25  
 19 

 
34,028,950  
 4,970,000  
 5,345,000 

                                             รวม 15 3,382,000 25 7,433,000 52 26,464,900 20 6,244,050 5 820,000 118 44,343,950 
3) ยุทธศาสตรGด6านประสานตUอแนวพระราชดำริ 
3.1  แผนงานการเกษตร 

 
5 

 
584,000 

 
4 

 
200,000 

 
4 

 
600,000 

 
6 

 
19,000,000 

 
3 

 
50,000 

 
22 

 
20,434,000 

                                             รวม 5 584,000 4 200,000 4 600,000 6 19,000,000 3 50,000 22 20,434,000 

4) ยุทธศาสตรGด6านการพัฒนาการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
5 

 
130,000 

 
6 

 
295,000 

 
9 

 
670,000 

 
6 

 
140,000 

 
6 

 
140,000 

 
32 

 
1,375,000 

                                             รวม 5 130,000 6 295,000 9 670,000 6 140,000 6 140,000 32 1,375,000 

5) ยุทธศาสตรGด6านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห? 

 
4 
2 

 
625,000 
85,000 

 
35 
2 

 
873,000 
85,000 

 
38 
3 

 
926,170 
125,000 

 
5 
3 

 
657,670 
125,000 

 
5 
3 

 
657,670 
125,000 

 
84 
13 

 
3,744,010 
545,000 

                                             รวม 6 710,000 37 958,000 41 1,051,170 8 782,670 8 782,670 100 4,284,510 

6) ยุทธศาสตรGด6านการศึกษา 
6.1 แผนงานการศึกษา 

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
9 

1 

 
2,061,260 

10,000 

 
9 

1 

 
2,071,850 

10,000 

 
9 

1 

 
2,321,850 

10,000 

 
9 

1 

 
2,321,850 

10,000 

 
9 

1 

 
2,321,850 

10,000 

 
45 

5 

 
11,098,660 

50,000 

                                             รวม 10 2,071,260 10 2,081,850 10 2,331,850 10 2,331,850 10 2,331,850 50 11,148,660 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค?การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรG 

ปH 2561 ปH 2562 ปH 2563 ปH 2564 ปH 2565 รวม 5 ปH 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตรGด6านการพัฒนาการทUองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
7.1 แผนงาน การเคหะและชุมชน 
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 
6 

 
 
- 

537,000 

 
 
- 
6 

 
 
- 

537,000 

 
 
- 
6 

 
 
- 

537,000 

 
 
1 
6 

 
 

500,000 
537,000 

 
 
- 
6 

 
 
- 

537,000 

 
 
1 
30 

 
 

500,000 
2,685,000 

                                             รวม 6 537,000 6 537,000 6 537,000 7 1,037,000 6 537,000 31 3,185,000 

8) ยุทธศาสตรGด6านการบริหารจัดการบ6านเมืองท่ีดี  
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
8.2 แผนงานการศึกษา 
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
8.4  แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 
8.5 แผนงานการเกษตร 
8.6 แผนงานการพาณิชย? 

 
15 
1 
3 
6 
1 
1 

 
2,140,000  
 20,000  
 180,000  
 105,000  
 10,000  
 250,000 

 
15 
1 
2 
6 
1 
1 

 
2,240,000 

20,000 
80,000 
105,000 
10,000 
250,000 

 
15 
1 
3 
6 
1 
1 

 
2,240,000  
 20,000  
 160,000  
 105,000  
 10,000  
 250,000 

 
15 
1 
2 
6 
1 
1 

 
2,240,000  
 20,000  
 100,000  
 105,000  
 10,000  
 250,000 

 
15  
 1  
 2  
 6  
 1  
 1 

 
2,240,000  
 20,000  
 100,000  
 105,000  
 10,000  
 250,000 

 
75  
 5  
 12  
 30  
 5  
 5 

 
11,100,000 

100,000 
620,000 
525,000 
50,000 

1,250,000 

                                             รวม 27 2,705,000 26 2,705,000 27 2,785,000 26 2,725,000 26 2,725,000 132 13,645,000 

9) ยุทธศาสตรGด6านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยGสิน 
9.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห? 
9.3 แผนงานงบกลาง 

 
 
7 
1 
1 

 
 

255,000 
5,000 

200,000 

 
 
9  
 1  
 1 

 
 

1,340,000  
 5,000  

 200,000 

 
 
8 
1 
1 

 
 

1,240,000  
 5,000  

 200,000 

 
 
8 
1 
1 

 
 

340,000  
 5,000  

 200,000 

 
 
7 
1 
1 

 
 

240,000 
5,000 

200,000 

 
 

39  
 5  
 5 

 
 

3,415,000 
25,000 

1,000,000 

                                             รวม 9 460,000 11 1,545,000 10 1,445,000 10 545,000 9 445,000 49 4,440,000 

10) ยุทธศาสตรGด6านการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล6อม 
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
10.2 แผนงานสร)างความเข)มแข็ง 
10.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
7 
1 
2 

 
 

204,500 
20,000 
15,000 

 
 
7 
1 
2 

 
 

274,500 
20,000 
15,000 

 
 
7 
1 
2 

 
 

224,500 
20,000 
15,000 

 
 
7 
1 
2 

 
 

224,500 
20,000 
15,000 

 
 
7 
1 
2 

 
 

224,500 
20,000 
15,000 

 
 

35 
5 
10 

 
 

1,152,500 
100,000 
75,000 

                                              รวม 10 239,500 10 309,500 10 259,500 10 259,500 10 259,500 50 1,327,500 

                  รวมท้ังส้ิน  112 17,771,360 156 23,296,950 188 43,107,020 122 40,240,070 103 15,266,020 681 139,681,420 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม 

              1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
                    1.1 แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมศูนย?
เยาวชนตำบล 
 

เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในตำบลโนนประดูD   

เด็กและเยาวชนในตำบลโนน
ประดูD จำนวน 30 คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000  ร)อยละของเด็กและเยาวชน
เข)าใจบทบาทของสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตำบล 
 

เด็กและเยาวชน เข)าใจ
บทบาทหน)าท่ีในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนในตำบล  

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรมคDาย
คุณธรรมเยาวชน 

เพ่ือให)เยาวชน ได)เรียนรู)และ
นำกิจกรรมด)านคุณธรรม มา
ประยุกต?ใช)ในสังคมรอบข)าง 
 
 

เด็กและเยาวชนในเขตตำบล
โนนประดูD จำนวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนเข)ารDวม
กิจกรรมจำนวน 30 คน
มากกวDาร)อยละ80 มีความ
พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนท่ีรDวม
กิจกรรมได)นำกิจกรรมใน
คDายคุณธรรมมา
ประยุกต?ใช)กับสังคมรอบ
ข)าง 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 76 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

  ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ, ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD ,ท่ี4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   

  ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี  4   ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม            
          1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
          1.2 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร)างความ
เข)มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชน 
ตำบลโนนประดูDและกลุDมอาชีพ 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือการรณรงค? ประชาสัมพันธ? 
สนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการ
ชุมชนระดับตำบลโนนประดูD  

ประชาชนตำบลโนนประดูD 10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 กิจกรรม 1 คร้ัง กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลโนนประดูDและกลุDม
อาชีพมีความเข)มแข็ง 

 สำนักปลัด 

2 โครงการจัดสวัสดิการสังคมทุก
กลุDมวัย 

เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมให)กลุDม
บุคคลท่ีประสบความเดือนร)อน
ทางสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

บุคคลท่ีประสบความเดือดร)อนทาง
สังคม จำนวน  10  ราย  

20,000 20,000 - - - บุคคลท่ีประสบความ
เดือดร)อนทางสังคม  
จำนวน 10 คน 

คุณภาพชีวิตของบุคคลท่ี
ได)รับความชDวยเหลือดีข้ึน  

-กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 
-สำนักปลัด 

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุDม
อาชีพในตำบล 

  (แผนขุมชน) 
 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุDมอาชีพท่ีมีการดำเนินงานใน
ตำบล 

กลุDมอาชีพ ตำบลโนนประดูDหมูDท่ี 1-
10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สDงเสริมกิจกรรม 
 1 คร้ัง 

กลุDมสามารถดำเนินการได)
อยDางย่ังยืน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝhกอบรมทักษะด)าน
แรงงานให)กับประชาชนเพ่ือ
เข)าสูDประชาคมอาเซียน 
 
 

อบรมให)ความรู)เพ่ิมทักษะในด)าน
แรงงาน เพ่ือเปbนอาชีพเสริม 

ประชาชนและเยาวชนตำบลโนน
ประดูD หมูDท่ี 1-10 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 ฝhกอบรม 1 คร้ัง/ป1 ประชาชนสามารถเลือก
อาชีพท่ีเหมาะสม ตาม
ศักยภาพของท)อง ถ่ินและได)
ความรู) เปbนอาชีพเสริมมี
รายได)เพ่ิม ข้ึนชDวยลด
คDาใช)จDาย 

สำนักปลัด 

5 โครงการรณรงค?เพ่ือปeองกัน
โรคเอดส? 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือรณรงค?ให)ข)อมูลและให)ความรู)
วิธีปeองกันจากเอดส?  

เยาวชน/ประชาชน ในเขตตำบล
โนนประดูD  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การรณรงค?ให)ความรู) 
1 คร้ัง  

เยาวชน/ประชาชน มีความรู)
ในการปeองกันและหDางไกล
จากเอดส? 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ, ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD ,ท่ี4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   
  ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม            

          1.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
           1.2  แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการครอบครัวอบอุDน     
ชุมชนเข)มแข็ง 

เพ่ือให)ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู) และให)ครอบครัวได)ตระหนักถึง
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว  

ครอบครัวในชุมชน ตำบล
โนนประดูD จำนวน 30  
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวท่ีเข)า
รDวมกิจกรรม
จำนวน 30  
ครอบครัว 

-ครอบครัวมีความ สัมพันธ?ท่ีดี ชุมชน
ให)ความสำคัญในการทำ งานด)าน
สDงเสริมความความเข)มแข็งในครอบ 
ครัว เสริมสร)างพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

สำนักปลัด 

7 โครงการเชิดชูคนดีศรีตำบล 
โนนประดูD 

เพ่ือค)นหาคนดีเปbนต)นแบบในด)านตDางๆ
และประกาศเกียรติคุณ ยกยDองเชิดชู
เกียรติ และประชาสัมพันธ? ผลงานของผู)
ท่ีได)รับการคัดเลือกให)เปbนท่ีรู)จักของคน
ท่ัวไป สDงเสริมยกยDองคนดีให)เปbน
แบบอยDางท่ีดีกับเด็กเยาวชนและ

ประชาชน  

- ค)นหาคนดีด)านตDางๆ ใน
ตำบลโนนประดูD 
- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ผู)ทำความดี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีคนดีเปbนต)นแบบ 
อยDางน)อย 5 ด)าน 

เปbนการยกยDอง เชิดชูเกียรติบุคคลผู)
ประกอบคุณงามความดีแกDสังคมและ
เปbนการสร)างตัวอยDางท่ีดีให)แกDเด็ก 
เยาวชน และประชาชน  

กองการศึกษา 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุDมองค?กรสตรีหมูDบ)าน
ระดับตำบล  
(แผนขุมชน) 

เพ่ือเปbนคDาใช)จDายในกิจกรรมตDาง ๆ,การ
อบรม,การรณรงค? พัฒนาศักยภาพของ
กลุDมสตรีแมDบ)านให)มีความเข)มแข็ง 

กลุDมสตรีแมDบ)านตำบล 
โนนประดูD 
(ทุกหมูDบ)าน หมูD1-10) 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 กิจกรรม 1 คร้ัง กลุDมสามารถทำหน)าท่ีในการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาด)านตDางๆใน ชุมชน
และสร)างความเข)มแข็ง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ, ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD ,ท่ี4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   
  ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี  4   ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม            

          1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
          1.2 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปeองกันและแก)ไข
ปmญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบล 
(แผนขุมชน) 

อบรมให)ความรู)กับประชาชน/
เยาวชน เก่ียวกับยาเสพติดและ
ชนิดของ  ยาเสพติด  เปbนการ
ปeองกันภัยจากยาเสพติด  

ประชาชนและเยาวชนตำบล
โนนประดูD 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 กิจกรรม 1 คร้ัง ประชาชน/เยาวชนได)ทราบถึง
ภัยยาเสพติด ทุกคนได)มีสDวน
ชDวยกันดูแลเยาวชนให)หDางไกล
จากส่ิงเสพติด/ยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สำนักปลัด 

10 โครงการอบรมเสริมสร)างให)
ความรู)ด)านการสหกรณ? 

เพ่ือสร)างองค?ความรู)การประกอบ
อาชีพด)านการสหกรณ? 

อบรมเชิงปฏิบัติ การให)กับ
ประชาชน/ผู)นำในเขตตำบล
โนนประดูD 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร)อยละของผู)เข)ารDวม
โครงการ  

ประชาชนมีความรู)ด)านการ
สหกรณ? สามารถใช)วิธีสหกรณ?
สร)างเศรษฐกิจในครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

11  โครงการสDงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสนับสนุนของ
ผู)สูงอายุ 
(แผนชุมชน) 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมสDงเสริมให) 

ผู)สูงอายุมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองท่ีถูกต)อง 

ผู)สูงอายุในตำบลโนนประดูD 

 

15,000 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 
 

15,000 กิจกรรม 1 คร้ัง/ป1 ผู)อายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ

ได)รับสิทธิประโยชน?ข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักปลัด 

12 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชมรมผู)พิการ 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือสDงเสริมให)ผู)พิการมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพของตนเองท่ี
ถูกต)องและได)รับรู)สิทธิของคน
พิการ 

ผู)พิการหรือผู)ดูแลผู)พิการป1ละ 
1 คร้ัง   
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 ร)อยละของผู)พิการ/
ผู)ดูแล 
 

ผู)พิการสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได)อยDางถูกต)องและ
เข)า ใจในสิทธิของตนเอง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 79 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ, ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD ,ท่ี4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   
  ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม            

      1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
      1.2 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการติดต้ังปeายท่ีสาธารณะ
ประโยชน?หนังสือสำคัญท่ีหลวง (นส) 
ตำบลโนนประดูD ตามแบบ อบต.โนน
ประดูD (อ)างอิงแบบกรมทางหลวง
ชนบท) 
  

เพ่ือให)ชุมชนได)รับรู)สถาน
ท่ีต้ังสาธารณะ 

ปeายตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท  
ขนาด 60 x 1.80 เมตร 
 

- 
 

270,000 
 

- - - จำนวน 45 ปeาย  ประชาชนในชุมชนได)รับรู)สถาน
ท่ีต้ังสาธารณะ 

กองชDาง 

14 โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
ท)องถ่ินรักษ?โลก (อถล) 
 

 การดำเนินการจัดกิจกรม
สาธารณะประโยชน?ให)แกD
สมาชิก อถล. ภายในตำบล
โนนประดูD 
 

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน?
ให)ประชาชนในตำบล โนน
ประดูD  
หมูDท่ี 1 - หมูD10  
(ไมDน)อยกวDา 10 คร้ัง) 

- 10,000 - - - จัดกิจกรรมไมD
น)อยกวDา 10 
คร้ัง 
 

 ประชาชนในชุมชนประพฤติตนเปbน
แบบอยDางในในการบำเพ็ญ
ประโยชน?จัดการส่ิงปฏิกูลและ             
มูลฝอย รวมท้ังการปกปeองและ
รักษาส่ิงแวดล)อม 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 80 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน 
         ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม  

               1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
                  1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแขDงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 
(ต)านยาเสพติด)  

เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชน 
เยาวชนเลDนกีฬา ตDอต)านยาเสพ
ติด และใช)เวลาวDางให)เกิด
ประโยชน?  
 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล 
โนนประดูD 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 ร)อยละของประชาชนรDวม
กิจกรรมกีฬา 
ต)านยาเสพติด 

ประชาชนในเขตตำบล
หันมาเลDนกีฬา และ
ออกกำลังกาย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 81 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
        ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD, ท่ี 4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน 
        ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาสังคม  

                1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
                    1.4 แผนงาน งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

 โครงการเบ้ียยังชีพ
ผู)สูงอายุ 
 

จDายเปbนเงินสงเคราะห?เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู)สูงอายุ
ให)ดีข้ึน 
 

ผู)สูงอายุในตำบลโนนประดูD  
(จำนวน 615 คน) 
 

4,880,400 
(งบอุดหนุน) 

4,880,400 
(งบอุดหนุน) 

4,880,400 
 งบอุดหนุน)  

5,092,800
(งบอุดหนุน) 

5,092,800
(งบอุดหนุน) 

ผู)สูงอายุท่ีได)รับเบ้ียยังชีพ  
จำนวน 615 คน 

คุณภาพชีวิตผู)สูงอายุ
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

2  โครงการเบ้ียยังชีพผู)
พิการ 
 

จDายเปbนเงินสงเคราะห?เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู)พิการ
ให)ดีข้ึน 

ผู)พิการในตำบลโนนประดูD  
จำนวน 157 คน 
 (คนละ 800 บาท/เดือน) 
 

1,507,200 
(งบอุดหนุน) 

1,507,200 
(งบอุดหนุน) 

 1,507,200 
(งบอุดหนุน) 

1,507,200 
(งบอุดหนุน) 

1,507,200 
 (งบอุดหนุน) 

ผู)พิการ ได)รับเบ้ียยังชีพ 
จำนวน 157 คน 

คุณภาพชีวิตผู)พิการ
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

3  โครงการเบ้ียยังชีพ

ผู)ปsวยเอดส? 
 

จDายเปbนเงินสงเคราะห?เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู)ปsวย
เอดส?ให)ดีข้ึน 

ผู)ปsวยเอดส?ในตำบลโนนประดูD    

จำนวน  9 คน 
(คนละ 500 บาท/เดือน) 
 

54,000 

 

54,000 

 

54,000 

 

54,000 

 

54,000 ผู)ปsวยเอดส?  

จำนวน  9 คน 

คุณภาพชีวิตผู)ปsวย

เอดส?ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 82 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

                                   องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
            ก. ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ, ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 
            ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ด)านการพัฒนาสังคม 

                1. ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
                    1.1 แผนงาน งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงิน 

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท)องถ่ิน องค?การ
บริหารสDวนตำบลโนนประดูD 

เพ่ือจDายสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพในระดับท)องถ่ิน
องค?การบริหารสDวนตำบลโนน
ประดูDจำนวน40%ของ
งบประมาณท่ีได)รับจัดสรรจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหDงชาติ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท)องถ่ิน
องค?การบริหารสDวนตำบล
โนนประดูD  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เงินสมทบ  
1 คร้ัง/ป1 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได)รับการ
ดูแล เพ่ือพัฒนาด)านคุณภาพ
ชีวิต  

สำนักปลัด 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลโนนประดูD 

เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  

กลุDมกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลโนนประดูD 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เงินสมทบ 
1คร้ัง/ป1 

กองทุนให)มีความเข)มแข็ง
และย่ังยืน 

สำนักปลัด 

6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน - - 30,000 30,000 30,000 เงินสมทบ 

1คร้ัง/ป1 

กองทุนให)มีความเข)มแข็ง

และย่ังยืน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 83 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
          ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน  

1 กDอสร)างถนนดิน เช่ือมระหวDางตำบล  
จากแยกคอกวัว บ)านดอนมDวง หมูDท่ี1  
ต.โนนประดูDถึงห)วยกระเบ้ือง บ)านกระเบ้ือง
ตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญD 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDางตำบล 
 
 

กว)าง 4 เมตร ยาว600 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร 
 
 

178,700 - - - - ความยาวถนน 
600  เมตร 
 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

2 กDอสร)างถนนดิน เช่ือมระหวDางตำบลจาก
สะพานคอนกรีตบ)านเสว ต.โนนประดูD   
อ.สีดา เช่ือมบ)านทองหลางน)อย ต.ดอนตะ

หนิน   อ.บัวใหญD   
(แผนชุมชน)  
    
 

เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล ระยะทางรวมท้ังหมด 

(กว)าง 4 เมตรยาว 3,500
เมตร หนา 1 เมตร) 

ถนนดิน -ป1 61  กว)าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 1เมตร) 
199,600 บาท  

ป1 62  กว)าง  4 เมตร ยาว  
450 เมตร หนา 1เมตร) 
ป1 63 กว)าง  4 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 1เมตร) 
ป164 กว)าง 5 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 1เมตร) 
เหลือระยะทางรวมท้ังหมด (กว)าง 
4 เมตรยาว 3,050เมตร หนา 1 
เมตร) 

199,600 
 
 

 

199,600 399,200 528,000 - ความยาวถนน 
450 เมตร 
 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองชDาง 

3 กDอสร)างถนนดินจากสะพานคอนกรีตบ)าน
เสว หมูDท่ี 6 เช่ือมเหมืองตะเภา บ)านโนน
สะอาด หมูDท่ี 10 ต.โนนประดูD  อ.สีดา(แผน
ชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจรไปมาในตำบล 
 
 

ถนนดิน ระยะทางรวมรวม
ท้ังหมด (กว)าง  5 เมตรยาว 
3,000 เมตรหนา 1เมตร) 

    - - 400,000 400,000 - ยาว 3,000 
เมตรหนา  
1 เมตร 
 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 

         ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

         
  ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน 

4 กDอสร)างถนนดินจากศาลาประชาคม บ)าน
ตาลาด หมูDท่ี 7  ถึงลำห)วยเสว  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาในตำบล 
 

ถนนดิน ระยะทางรวม รวม
ท้ังหมด(กว)าง 6 เมตรยาว 
367 เมตร หนา 1 เมตร 

       -       - -   91,750 100,000 ความยาว 367 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

5 กDอสร)างถนนดิน จากศาลปูsตา  
ถึงโนนกระเด่ือง พร)อมวางทDอระบายน้ำ 
บ)านโนนสะอาด หมูD10 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

 

ระยะทางรวมท้ังหมด 
กว)าง 6 เมตรยาว 1,000 
เมตร สูง 1.00เมตร 

       -       - - 
 

250,000 
 

- ความยาวถนน1,000 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองชDาง 

6 กDอสร)างถนนหินคลุก บ)านทองหลาง-ใหญD 
หมูDท่ี 2 ต.โนนประดูDจากหน)าบ)านเลขท่ี49 
(บ)านนางสุณี) ถึง  
หนองบัว  (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาในตำบล 
 

กว)าง 6 เมตรยาว 400 เมตร 
(ระยะทางรวมท้ังหมด 400 
เมตร) 

        -      
 

-        -  200,000 - ความยาวถนน 400  เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

7 กDอสร)างถนนหินคลุกจาก 
ดอนตะแบง (ทางทิศเหนือ)  
บ)านตาลาด หมูDท่ี 7 ต.โนนประดูD ถึงเขต
ติดตDอตำบลโพนทอง (บริเวณนานายพิศ 
ประดิษฐ?) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาในตำบล
และระหวDางตำบล 
 

 
กว)าง 4 เมตรยาว  800 
เมตร 
 
(ระยะทางรวมท้ังหมด 800 
เมตร) 

        -      
 

-        -  240,000 - ความยาวถนน 800 เมตร  ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มาและขนสDงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

         
  ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน 

8 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ)านดอนมDวง  
หมูDท่ี 1 จากแยกท่ีนานางน)อม  
(บ)านกระเบ้ือง) ถึงห)วยกระพ้ี  
ตำบลโนนประดูD (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDางตำบล 
 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 200,000 - - ความยาวถนน 800 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินจากถนน คสล.  
ถึงลำห)วยกระเบ้ือง บ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1 
ระยะทาง 100 เมตร กว)าง 4 เมตร 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 100,000 - - ความยาวถนน 100 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

10 โครงการปรับปรุงถนนดิน จากโรงเรียนโนน
ประดูD ถึงสระสาธารณะประโยชน? (หนองปsา
ช)า) กว)าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในตำบล 
 

กว)าง 6 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 

- - 450,000 - - ความยาวถนน 1,700 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองชDาง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินจากแยกลาดยาง 
หมูD 5 หมูD 2 ถึง นา นางสมาน เลากลาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 250,000 - - ความยาวถนน 1,000 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2  ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

         
  ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน 

12 โครงการกDอสร)างถนนดินเส)นถนนโพธ์ิ  
หมูDท่ี 5 บ)านหนองสะแก ถึง หมูDท่ี 8  
บ)านหนองแหนบ ขนาด กว)าง 8 เมตร  
ยาว 1,900 เมตร 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 8 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร 

- 500,000 - - 

      
 
    - 

ความยาวถนน 1,900 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

13 โครงการกDอสร)างถนนดิน จากบ)านเลขท่ี 
161 หมูDท่ี 5 บ)านหนองสะแก ถึงปsาชุมชน  
หมูDท่ี 8 ขนาด ยาว 1,500 เมตร กว)าง 5 
เมตร 

(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

- - 500,000 - 

    
 
    - 

ความยาวถนน 1,500 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

14 โครงการถนนดินจากหนองไรD 
สระประปา-หนองขาม หมูDท่ี 6 บ)านเสว 
กว)าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร  

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 6 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 

- 650,000 - - 

     
     
     - 

ความยาวถนน 2,600 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

15 โครงการกDอสร)างถนนดินจากถนนลาดยาง
โนนบ)านโคก ถึง ถนนดินเช่ือมหนองขาม 
ขนาด กว)าง 6 ม. 
ยาว 1,000 เมตร หมูDท่ี 6 บ)านเสว 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 6 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- 320,000 - - 

     
 
    - 

ความยาวถนน 700 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2  ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข. ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

         
  ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน 

16 โครงการสร)างถนนดินจากเส)น คสล. 
บ)านเลขท่ี 45 ถึงบ)านหนองพลวง 
ต.โพนทอง ขนาด กว)าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร หมูDท่ี 8 บ)านหนองอ)าย
แหนบ 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 200,000 - 

 
 
- 

ความยาวถนน 800 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชDาง 

17 โครงการกDอสร)างถนนดินจากโค)ง      ทDา
กรวด หมูDท่ี 3 บ)านโนนประดูD ถึง แยกหนอง
ขาม หมูDท่ี 7 บ)านตาลาด 

 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

กว)าง 8 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 

- - 500,000 - 

 
 
- 

ความยาวถนน 1,100 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ

เกษตร 

 

18 โครงการสร)างถนนดินจาก 
แยกหนองขาม ถึง แยกถนน คสล. คุ)มดอน
ตะแบง หมูDท่ี 7 บ)านตาลาด 
 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

กว)าง 8 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

- - 500,000 - 

 
 
- 

ความยาวถนน 3,000 
เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสDงผลผลิตทางการ
เกษตร 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

1 กDอสร)างถนน คสล. 
จากหน)าวัดบ)านทองหลางใหญD  
ถึงคุ)มโนนกระสัง บ)านทองหลางใหญD 
หมูDท่ี 2 ต.โนนประดูD  
(แผนชุมชน)    

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

ถนน คสล.กว)าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
    
(ระยะทางรวม ท้ังหมด 
ยาว  600  เมตร   

185,600 185,600 185,600 278,400 120,000 ความยาวถนน 
100  เมตร   

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มาและขนสDงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองชDาง 

2 กDอสร)างถนน คสล.ภายในหมูDบ)าน 
บ)านโนนประดูD หมูD 3                   
(จากบ)านเลขท่ี 55 ถึงบ)านเลขท่ี 89)  

ต.โนนประดูD  
(แผนชุมชน)    

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

ถนน คสล.กว)าง 4 เมตร           
ยาว  100 เมตร  หนาเฉล่ีย 
0.15  เมตร   

(รวมระยะทางท้ังหมด 
300เมตร) 

237,200 237,200 237,200        - - ความยาวถนน  
100  เมตร   

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนสDงผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองชDาง 

3 กDอสร)างถนน คสล. ภายในหมูDบ)านจาก
บ)านเลขท่ี 1 (บ)านนายจุล)-บ)านเลขท่ี 
70 (บ)านนางจุฑามาศ) บ)านสำโรง  
หมูDท่ี 4 ต.โนนประดูD 
(แผนชุมชน)   

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

กDอสร)างถนน คสล.กว)าง  3  
เมตรยาว 200 เมตร  
หนา 0.15   

- - 200,000 200,000 
 

     - ความยาวถนน 
200 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนสDงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองชDาง 

4 กDอสร)างถนน คสล. ภายในหมูDบ)าน 
(ตDอจาก คสล. เดิม) เร่ิมจากบ)านเลขท่ี 
9/1 ถึงสามแยกศาลาประชาคม บ)าน
หนองสะแกหมูDท่ี 5  ต.โนนประดูD       
(แผนชุมชน)   

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
ความยาวรวมท้ังหมด360เมตร 
ชDวงท่ี 1กว)าง 4เมตรยาว150เมตร
ชDวงท่ี 2กว)าง 4เมตรยาว210เมตร 

กว)าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15เมตร ไหลDทางกว)าง 
ข)างละ 0.50 เมตร 
(รวมระยะทางท้ังหมด 
190เมตร) 

  225,000 
 

202,500 - -    - ความยาวถนน 
100 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองชDาง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

5 กDอสร)างถนน คสล. 
จากสามแยกหนองไรD (บ)านเสว) ถึง 
เขตถนน คสล. (คุ)มดอนตะแบงรอบ
นอก) บ)านตาลาดหมูDท่ี 7 ต.โนนประดูD 
(สระนางกุหลาบ) (แผนชุมชน)  

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 5 เมตร ยาว100  เมตร 
 
(รวมระยะทางท้ังหมด 
ยาว 300  เมตร  ) 

275,300 350,000 500,000 -    - 100  เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองชDาง 

6 กDอสร)างถนน คสล. เช่ือมระหวDาง
ตำบล จากหน)าบ)านเลขท่ี 93 (บ)าน
นายยง) ถึงบ)านเลขท่ี 98 (บ)านนาย

สมนึก) รอบสระหนองปรือบ)านหนอง
อ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 ตำบลโนนประดูD 
เช่ือม ถนน คสล. ไปหนองพลวง  
ตำบลโพนทอง (แผนชุมชน)       

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

ถนน คสล. กว)าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
 

 
 
 
(ระยะทางรวม 480  เมตร) 

275,300 275,300 275,300 495,000 
 

    - ยาว100 เมตร ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองชDาง 

7 กDอสร)างถนน คสล. ภายในหมูDบ)าน 
จากบ)านง้ิวเกDา ถึง คลองอีสานเขียว 
บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9 ต. โนนประดูD 
(แผนชุมชน)    

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 
 

ถนน คสล. กว)าง 5 เมตร.  
ยาว 150  เมตร 
หนา 0.15  เมตร ไหลDทางข)างละ 
50 เซนติเมตร 
 

330,000  330,000 
 

- -     - ยาว 100 เมตร 
 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองชDาง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 90 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

8 กDอสร)างถนน คสล. จากประปาหมูDบ)าน 
บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี10 ถึงสามแยก
ตะวันตกท)ายบ)าน 
(แผนชุมชน)   

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

ถนน คสล.กว)าง  5  เมตร     
ยาว100เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 
(รวมระยะทางท้ังหมด 
ยาว700เมตรหนาเฉล่ีย0.15ม. 

275,300 275,300 550,600 
 

825,900 - ยาว 100 เมตร ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

9 กDอสร)างถนน คสล.รอบบริเวณท่ีทำ
การองค?การบริหารสDวนตำบลโนน
ประดูDบ)านโนนสะอาดหมูDท่ี10 

เพ่ือให)ประชาชนได)รับความ
สะดวกในสัญจรไปมาในการ
ติดตDอราชการ 

กว)าง 4 เมตร      
ยาว  80  เมตร  

180,000 
 
 

- - - - ความยาวถนน 
80 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา ในการ
ติดตDอราชการ 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

10 โครงการสร)างถนน คสล.  
จาก คสล.เดิม (คุ)มโนนกระสัง) 
หมูDท่ี 2 บ)านทองหลางใหญD 
 (แผนชุมชน) 
 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - 

500,000 

- 

 ความยาวถนน 
300 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

11 โครงการกDอสร)างถนน คสล. จากสวน 
นางสนอง ถึง วงษา ถึง บ)านเลขท่ี 8 
ระยะทาง 300 เมตร กว)าง 4 เมตร 

หมูDท่ี 4 บ)านสำโรง 
 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - 

600,000 

- 

 ความยาวถนน 
300 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 
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                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

12 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
จากสามแยกบ)านนายสมเกียรติ ถึง 
สามแยกปูsตา กว)าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร 
หมูDท่ี 5 บ)านหนองสะแก (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. - - 360,000 - 

 
 

   - 

ความยาวถนน 
170 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

13 โครงการกDอสร)างถนน คสล. หน)าบ)าน
พDอใหญDวัน – ปากทางถนนบ)านหนอง

อ)ายแหนบ กว)าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 

 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

พร)อมรางทDอ คสล. 
- - 750,000 - 

 
 

- 

ความยาวถนน 
150 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

15 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
หน)าบ)านผู)ชDวยชัย ถึง บ)านนายตุyน 
กว)าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. 

- - 320,000 - 

 
- 

ความยาวถนน 
115 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

16 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
จากถนนตะวันตกหน)าวัดบ)านหนอง
อ)ายแหนบ หมูD 8 ถึงบ)านเลขท่ี 56/2 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. 

- - 350,000 - 

 
 
- 

ความยาวถนน 
140 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

17 โครงการกDอสร)างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.รอบสระประปา หมูDท่ี 8 
บ)านหนองอ)ายแหนบ 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. 

- - 350,000 - 
- ความยาวถนน 

100 เมตร 
ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

18 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
ภายในหมูDบ)านจากส่ีแยกตะวันตก ถึง
คลองอีสานเขียวบ)านง้ิวเกDา หมูD 9 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 72 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. 

- - 320,000 - 

- ความยาวถนน 72 
เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

19 โครงการขยายไหลDทางถนน คสล. 
ภายในหมูDบ)าน (เส)นกลางหมูDบ)าน)  
ถึงคลองอีสานเขียว (เดิม 4 เมตร   
ขยายเปbน 5 เมตร) หมูDท่ี 9 บ)านง้ิวเกDา 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. - - 350,000 - 

- ความยาวถนน 
500 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

20 โครงการกDอสร)างถนน คสล. จากหน)า 
อบต. ถึง ถนนลาดยาง หมูD 3 กว)าง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูDบ)าน 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
พร)อมรางทDอ คสล. 

- 450,000 - - 
- ความยาวถนน 

180 เมตร 
ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองชDาง 

21 โครงการสร)างถนน คสล. ภายในศูนย?
พัฒนาเด็กเล)กบ)านเสว หมูDท่ี 6 
บ)านเสว 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในศูนย?เด็ก
เล็ก 
 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

- 180,000 - - 

- ความยาวถนน 90 
เมตร 

ผู)ปกครองเด็กได)รับสะดวก
ในการสัญจรไปมาในการ
รับสDงนักเรียน 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

1. โครงการกDอสร)างถนนลาดยางผิว
จราจรแอลฟmลท?คอนกรีต               
สายบ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3               
ถึง บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว)าง 4 เมตร  
ยาว 2,120 เมตร  
หนา 0.05 เมตรไหลDทางข)างละ 
0.50 เมตร 

- - 9,302,000 - - ความยาวถนน. 
2,120 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)
เส)นทางในการคมนาคมใน
การสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 

2 โครงการปรับปรุงซDอมแซมผิวจราจร
พาราแอลฟmลท?คอนกรีต  

สายบ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10 ถึง  
บ)านทองหลางน)อย ตำบลดอนตะหนิน 
อำเภอบัวใหญD   

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว)าง 5 เมตร  
ยาว  370 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  
 

- - 990,000 - - ความยาวถนน 
370 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)

เส)นทางในการคมนาคมใน
การสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 

กUอสร6างลาน 

3 กDอสร)างลานเอนกประสงค?บ)านโนน
สะอาด หมูDท่ี 10 ตำบลโนนประดูD 
(สถานท่ีหลังโรงปุ{ย หมูDท่ี 10) 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนลานออกกำลังกาย
และลานตากข)าวประจำ
หมูDบ)าน 

กว)าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 682,500    ลานเอนกประสงค? 
จำนวน 1 แหDง 

ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายและสามารถตาก
ข)าวได) 

กองชDาง 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
        แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

  2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

กUอสร6างฝาย 

1 โครงการกDอสร)างฝายน้ำล)น           
บ)านตาลาด หมูDท่ี 7  
 

เพ่ือให)สามารถกักเก็บน้ำไว)
ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภค 

กว)าง 3 เมตร  
ยาว 26 เมตร 
สูง 1.5 เมตร 

-  - 180,000 - ฝายน้ำล)น  1 แหDง          ประชาชนได)มีน้ำใช)อุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

กองชDาง 

2 โครงการบำรุงรักษาหรือซDอมแซม
ทรัพย?สิน 
-คDาบำรุงรักษาทาง 
 
 

เพ่ือบำรุงรักษาทางหรือ
ซDอมแซมทาง ตามท่ีได)ถDาย
โอนตามภารกิจจากสDวนราช 
การ หรือทางสาธารณประ 
โยชน?ท่ีข้ึนทะเบียนทรัพย?สิน 

รักษาทางหรือซDอมแซมทางใน
พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD 

70,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

- การบำรุงรักษา
ทาง  

ประชาชนสัญจรไปมาได)
สะดวก 

กองชDาง 

3 โครงการกDอสร)างฝายน้ำล)นให)รถผDาน
ได) หมูDท่ี 10 บ)านโนนสะอาด  
กว)าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว)ใช)อุปโภค
บริโภคและให)รถผDานได) 

ฝายน้ำล)นให)รถผDานได) กว)าง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร สูง 3 เมตร 

500,000 700,000 - - - ฝายน้ำล)นท่ีรถ
สามารถผDานได)  
1 แหDง 

ประชาชนได)มีน้ำใช)อุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

กองชDาง 

4 สร)างฝายน้ำล)นลำห)วยเสวตอนบน 
กว)าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หมูDท่ี 6 บ)านเสว (แผนชุมชน) 

เพ่ือให)สามารถกักเก็บน้ำไว)
ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภค 

กว)าง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร - - 

850,000 
-  

จำนวน 1 แหDง ประชาชนได)มีน้ำใช)อุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

กองชDาง 

กUอสร6างร้ัว 

1 ล)อมร้ัวลวดหนามหรือตาขDายรอบสระ
หนองอีใหมD หมูDท่ี 4 บ)านสำโรง 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในหมูDบ)าน 

พ้ืนท่ีสระน้ำ 20 ไรD 
- - 

450,000 
-  

จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาในหมูDบ)าน 

กองชDาง 

2 โครงการล)อมร้ัวลวดหนามหรือตาขDาย
สระประปาหมูDบ)าน บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในหมูDบ)าน 

พ้ืนท่ีสระน้ำ 20 ไรD 
- - 

350,000 350,000 
 

จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาในหมูDบ)าน 

กองชDาง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD , ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน     
          ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

   2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

กUอสร6างรางระบายน้ำ 

1 กDอสร)างทDอลอดเหล่ียมบ็อกซ?คอน
เวอร?ส) คลองอีสานเขียว-หนองสะแก
เกDา (โนนมะกอก) บ)านหนองสะแก 
หมูDท่ี5 (แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนทางระบายน้ำ ปeองกันน้ำ
ทDวมในฤดูฝน และสำหรับกักเก็บ
น้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 

ทDอลอดเหล่ียม (บ|อกซ?คอน
เวอร?ส ) ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร กว)าง 7เมตร ยาว 20 
เมตร  

       - - 150,000 -    
 
   - 

จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

2 โครงการกDอสร)างรางระบายน้ำจาก
สามแยกบ)านนางไผDใจดีถึงสะพานลำ
ห)วยทองหลางใหญD หมูDท่ี 2  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนทางระบายน้ำ ปeองกันน้ำ
ทDวมในฤดูฝน และสำหรับกักเก็บ
น้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 

กว)าง 0.50 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
มีฝาป}ด 

- - 

300,000 -      
 
    - 

ระยะทาง 
180 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

3 โครงการกDอสร)างรางระบายน้ำ  
จากบ)านเลขท่ี 37/2 ถึงบ)านเลขท่ี 7 
ฝm~งตะวันตก ยาว 1,000 เมตร 
หมูDท่ี 3 บ)านโนนประดูD 

เพ่ือเปbนทางระบายน้ำ ปeองกันน้ำ
ทDวมในฤดูฝน และสำหรับกักเก็บ
น้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 

แบบมีฝาป}ด 
กว)าง 0.50 เมตร 

- - 

500,000 -     
 
   - 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

4 โครงการกDอสร)างรางระบายน้ำรอบ
หมูDบ)าน บ)านสำโรง หมูDท่ี 4 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนทางระบายน้ำ ปeองกันน้ำ
ทDวมในฤดูฝน และสำหรับกักเก็บ
น้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 

แบบมีฝาป}ด 
กว)าง 0.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 

150,000 150,000     
 
   - 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 
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                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD , ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน     

          ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
   2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตDอ) 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

กUอสร6างรางระบายน้ำ 

5 โครงการกDอสร)างรางระบายน้ำจาก
หน)าบ)านผู)ชDวยฯ ลงสระบ)านหนอง
สะแก (คุ)มโนนถ่ัวแปป) หมูDท่ี 5  
บ)านหนองสะแก (แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนทางระบายน้ำ ปeองกันน้ำ
ทDวมในฤดูฝน และสำหรับกักเก็บ
น้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 

แบบมีฝาป}ด 
กว)าง 0.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- - 150,000 - 

      
 
    - 

ระยะทาง 80 เมตร ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

6 โครงการฝาป}ดรDองระบายน้ำ
ถนนลาดยาง หมูDท่ี 7 บ)านตาลาด 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาใน
หมูDบ)าน 

กว)าง 0.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร - - 150,000 - 

     
    - 

ระยะทาง 300 เมตร ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มาในหมูDบ)าน 

กองชDาง 

7 โครงการกDอสร)างทDอเหล่ียม 1.80 เมตร 
x 180 เมตร 3 ชDอง หมูD 6 บ)านเสว  

เพ่ือระบายน้ำ ปeองกันน้ำทDวม
ถนน 

ทDอเหล่ียม  ขนาด 1.80 
เมตร x 180 เมตร 3 ชDอง   500,000  

 ทDอเหล่ียม   
ขนาด 1.80 เมตร x 
180 เมตร 3 ชDอง 

สามารถระบายน้ำได) 
น้ำไมDทDวมถนน  

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                                                                   แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD , ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน     
          ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

   2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตDอ) 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ไฟฟdาสUองสวUาง 

1 ติดต้ังโคมไฟสDองสวDาง ภายในหมูDบ)าน 
บ)านสำโรง  หมูD  4 
(แผนชุมชน) 
       

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน (7จุด) 

-ติดต้ังชุด โคมไฟ สาธารณะ
จำนวน 7 จุด 

- 50,000 - - - โคมไฟสาธารณะ
จำนวน 7 จุด 

-ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

  กองชDาง 
 
  

2 โครงการกDอสร)างซุ)มประตุทางเข)า 
อบต.โนนประดูD  บริเวณปากทางบ)าน
ตาลาด หมูDท่ี 7  

เพ่ือประชาสัมพันธ?บอกทาง อบต.
โนน 

ซุ)มประตู จำนวน 1 ซุ)ม - 450,000 
 

- - - ซุ)มประตูบอกทางเข)า 
องต.โนนประดูD 

อบต.โนนประดูD มีซุ)ม
ประตูเพ่ือประชาสัมพันธ?
บอกทางแกDประชาชน 

สำนักปลัด 

3 ติดต้ังไฟฟeาสDองสวDางสาธารณะ จุด
เส่ียงภัย ไมDน)อยกวDา 3 จุด        
(ตำบลโนนประดูD) 

ติดต้ังไฟฟeาสDองสวDางจำนวน            
ไมDน)อยกวDา 3 จุด 

ติดต้ังไฟฟeาสDองสวDางบริเวณ
จุดเส่ียงในเขตตำบลโนน
ประดูD 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดต้ังโคมไฟฟeาสDอง
สวDางสาธารณะ 
จำนวนไมDน)อยกวDา 3 
อัน 

ประชาชนมีไฟฟeาใช)อยDาง
ท่ัวถึงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

การไฟฟeาสDวน
ภูมิภาค สาขาบัว
ใหญD 

4 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟeา 
สDองสวDาง 15 จุด หมูDท่ี 2  
บ)านทองหลางใหญD (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน (7จุด) 

จำนวน 15 จุด 
- - 

100,000 
- - 

จำนวน 15 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

5 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟeาสDอง
สวDาง ไฟฟeา ภายในหมูDบ)าน หมูD 3 
จำนวน 10 จุด (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

จำนวน 10 จุด 
- - 

100,000 
- - 

จำนวน 10 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
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                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                               แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD , ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน     
          ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

   2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตDอ) 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ไฟฟdาสUองสวUาง 

6 โครงการขยายเขตติดต้ังโคมสDองสวDาง
ภายในหมูDบ)าน บ)านสำโรง 
หมูD 4 (7 จุด) (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

แสงสวDางสาธารณะ 
จำนวน 7 จุด - - 100,000 - 

- จำนวน 7 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

7 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟeา 
แสงสวDาง 10 จุด หมูDท่ี 6 บ)านเสว 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

แสงสวDางสาธารณะ 
จำนวน 10 จุด - - 100,000 - 

- จำนวน 10 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

8 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟeาแสง
สวDางคุ)มดอนตะแบง 
คุ)มบ)านตาลาด 6 จุด 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

จำนวน 4 จุด 
- - 100,000 - 

- 
 

จำนวน 6 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

9 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟeาสDอง
สวDาง รอบหมูDบ)านโนนสะอาด 
หมูD 10 จำนวน 10 จุด (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

จำนวน 10 จุด 
ตามระบบรางไฟฟeา - - 100,000 - - 

จำนวน 10 จุด -ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                          แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565)                                

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD , ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน     
          ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

   2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตDอ) 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ขยายเขตไฟฟdา 

1 โครงการขยายเขตไฟฟeาแรงต่ำทิศใต)
ของหมูDบ)าน หมูDท่ี 7 บ)านตาลาด  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือมีแสงสวDางในเวลากลางคืน 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 

ขยายเขตไฟฟeาแรงต่ำ 
จำนวน 2 สาย 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 500,000 - 
- ระยะทาง 

500 เมตร 
-ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย?สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท)องถนน 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟeาเพ่ิม 
หม)อแปลงไฟฟeาระบบประปา 
หมูDท่ี 9 บ)านง้ิวเกDา 
 

แก)ไขปmญหาไฟฟeาตก เพ่ิมหม)อแปลงไฟฟeา ระบบ
ประปาหมูDบ)าน จำนวน 1 
ชุด 

- 470,000 - - 

- หม)อแปลงไฟฟeา 
จำนวน 1 ชุด 

ลดความเสียหายของ
ประชาชน เน่ืองจาก
กระแสไฟฟeาตก 
ในชDวงเย็น 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

3 โครงการขยายไฟฟeา 
โรงสูบน้ำระบบประปาหมูDบ)าน 
บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2 

เพ่ือเช่ือมระบบไฟฟeา 
ระบบประปาโรงสูบน้ำ 

ขยายเขตไฟฟeา 
ระยะทาง 100 เมตร - 100,000 - - 

- 
 

ระยะทาง 
100 มตร 

แก)ไขปmญหาขาดแคลน 
แหลDงน้ำการผลิตประปา
ในหน)าแล)ง 

การไฟฟeา 
สDวนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565)               
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
            ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 

            ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                     2..1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขต ระบบจำหนDายไฟฟeา
แรงต่ำ พร)อมติดต้ังไฟฟeาสDอง
สวDาง บ)านหนองสะแก หมูDท่ี  5 
(แผนชุมชน) 
 

-เพ่ือให)ไฟฟeาใช)อยDาง
ท่ัวถึงและเพ่ือให)มีไฟสDอง
สวDางในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟeาสDวนภูมิภาคในการขยายเขต
ไฟฟeาแรงต่ำ  ระยะทางรวม  284 เมตร 
พร)อม  ติดต้ังไฟฟeาสDองสวDาง  
1.เสาไฟฟeาบ)านกาชาด  1 ต)น 
  (ยาว 35  เมตร)  
2.ซอยบ)านนางสุขถึงบ)านนายพรเทพ    
  (3ต)น)ระยะทาง135 เมตร 
3.ถนนบริเวณบ)านนางสำรวม   
 บ.เลขท่ี53/3(2ต)น)(ระยะทาง54เมตร) 
4.เสาไฟฟeาบ)านเลขท่ี 21    
  (1ต)น )  (ยาว 60 เมตร) 
5.บ)านนางจัน 
6.บ)านเลขท่ี21 นายถนอม  

7.บ)านนางรำพึง  
8.บ)านเลขท่ี30 (นางฉัตร ) 
9.บ)านเลขท่ี21(นายสุธี) 

  - - - 500,000      - ความยาวของ
ระยะทาง 284 
เมตร  
 

ประชาชนมีไฟฟeาใช)อยDาง
ท่ัวถึงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สิน 
 

กองชDาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

              2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                     2.3 แผนงาน การพาณิชย? 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ระบบประปา 

1 ปรับปรุงขยายขนาดทDอเมนต?ประปา
รอบหมูDบ)าน บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3 
(แผนชุมชน)     

เพ่ือขยายขนาดทDอจากเดิมให)มี
ขนาดใหญDข้ึน  เพ่ือให)น้ำไหล ได)
แรงข้ึน            

ทDอเมนประปาขนาด 3 น้ิวยาว 
1,210 เมตร 
ทDอเมน ประปาขนาด 2 น้ิวยาว 
550เมตร 

- - - 185,000   150,000 ความยาวรวม 1,210 
เมตร 

น้ำไหลได)แรงข้ึน ทำให) 
ประชาชนมีน้ำใช)  เพียงพอ
ตDอ การบริอุปโภค  

กองขDาง 
 

2 โครงการปรับปรุงซDอมแซมระบบ
ประปาหมูDบ)านตำบลโนนประดูD 
 

เพ่ือซDอมแซมหรือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูDบ)าน ประเภทรายการ
ดัดแปลงตDอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ?ท่ีมีวงเงินเกิน  5,000  
บาท   

ซDอมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมูDบ)าน ตำบลโนนประดูD 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน  7   แหDง ระบบประปาหมูDบ)านได)รับ
การดูแลรักษาและทำงานได)
อยDางมีประสิทธิภาพ 

กองชDาง 

3 คDาจ)างเหมาบริการดูแลระบบ
น้ำประปาหมูDบ)าน 

เพ่ือดูแลระบบผลิตน้ำประปา จด
มาตรวัด นำสDงเงินคDาน้ำประปา 

ระบบประปา อบต. โนนประดูD 
จำนวน 7 แหDง 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวน  7   แหDง ระบบประปาหมูDบ)านได)รับ
การดูแลรักษาและทำงานได)
อยDางมีประสิทธิภาพ 

กองชDาง 

4 โครงการขยายโรงสูบน้ำประปา และ
ขยายแนวเขตประปา บ)านทองหลาง

ใหญD หมูDท่ี 2 ถึง บ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1 

เพ่ือใช)ในการเก็บกักน้ำไว)ใช)เพ่ือ
อุปโภค บริโภค และเพ่ือ

การเกษตร 

 สร)างโรงสูบน้ำประปาเพ่ิมบริเวณ
คลองสDงน้ำวัดทองหลางใหญD และ

ขยายแนวเขตประปา ระยะทาง 
2,350 เมตร 

- - 900,000 - - จำนวน  1  แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

5 โครงการกDอสร)างโรงสูบน้ำระบบ
ประปาเพ่ิมเติม บ)านหนองอ)ายแหนบ 
หมูDท่ี 8  

เพ่ือใช)ในการเก็บกักน้ำไว)ใช)เพ่ือ
อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

สร)างโรงสูบน้ำสระประปาและบDอ
สำรอง จำนวน 2 แหDง ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้ำ 

- 55,000 55,000 - - จำนวน 2 แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                      แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 6 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
              2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                     2.3 แผนงาน การพาณิชย? (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ระบบประปา 

6 โครงการขยายเขตประปาจากหมูDบ)าน
ทองหลางใหญDถึงหมูDบ)านดอนมDวง 
ระยะทาง 1,400 เมตร 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือขยายขนาดทDอจากเดิมให)มี
ขนาดใหญDข้ึน  เพ่ือให)น้ำไหล ได)
แรงข้ึน 

ทDอสDงน้ำขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง 1,400 เมตร 

- - 

350,000 

- - 

จำนวน 1 แหDง น้ำไหลได)แรงข้ึน ทำให) 
ประชาชนมีน้ำใช)  เพียงพอ
ตDอ การบริอุปโภค 

กองชDาง 
 

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา (ปรับ
ขนาดทDอประปาให)มีขนาดใหญDข้ึน 
รอบหมูDบ)าน หมูDท่ี 3) 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือซDอมแซมหรือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูDบ)าน ประเภทรายการ
ดัดแปลงตDอเติม 
 

ทDอสDงน้ำขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

- - 

350,000 

- - 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

ระบบประปาหมูDบ)านได)รับ
การดูแลรักษาและทำงานได)
อยDางมีประสิทธิภาพ 

กองชDาง 

8 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
หมูDท่ี 10 บ)านโนนสะอาด 
 

เพ่ือปรับปรุงระบบทDอสDงน้ำใต)ดิน
และทDอถังสูงและฐานราก 

ระบบทDอสDงน้ำใต)ดิน 
จำนวน 1 ชุด - - - 

850,000     
 
    - 

จำนวน 1 แหDง ระบบประปาหมูDบ)านได)รับ
การดูแลรักษาและทำงานได)
อยDางมีประสิทธิภาพ 

กองชDาง 

9 โครงการกDอสร)างโรงสูบน้ำระบบ
ประปาหมูDบ)าน บ)านทองหลางใหญD 

หมูDท่ี 2 

เพ่ือสร)างโรงสูบน้ำและ 
ทDอสDงน้ำผลิตประปา 

กDอสร)างโรงสูบน้ำ 
ขยายทDอสDงน้ำขนาด 3 น้ิว 

ระยะทาง 380 เมตร 
- 

450,000 

- - 

     
 

   - 

จำนวน 1 แหDง 
ระยะทาง 

380 เมตร 

แก)ไขปmญหา น้ำในสระ
สาธารณะ ไมDเพียงพอตDอการ

ผลิตน้ำประปา 
ในฤดูแล)ง 

กองชDาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                       แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน         

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1  ด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ 
              3.  ยุทธศาสตร? ด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ 
 3.1 แผนงาน  การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกเปล่ียนแนวคันคลอง
ซอยลำห)วยเสวพร)อมวางทDอ 
คสล. 
 

เพ่ือให)สามารถกักเก็บน้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภค
บริโภค 

ขุดลอกคันคลองซอยลำห)วย 
กว)าง 22 เมตร  
ยาว 28 เมตร 
พร)อมวางทDอ คสล. 

  180,000  - - - ความยาว 28 
เมตร 
 

ประชาชนได)มีน้ำใช)อุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

กองชDาง 

2 ขุดลอกสระบ)านสำโรง  
หมูDท่ี 4 (สระหนองอีใหมD)   
(แผนชุมชน)  

ขุดลอกสระให)สามารถกักเก็บน้ำได)
ปริมาณท่ีเพียงพอสำหรับไว)ใช)เพ่ืออุปโภค
บริโภค  

ขุดลอกสระหนองอีใหมD 354,000 -   -   - - จำนวน   
1 แหDง 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

3 ขุดลอกสระหนองอ)ายแหนบ 
(ฝm~งตะวันตก  
บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร  
 

ขุดลอกสระ  กว)าง 120 
เมตร ยาว120 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร 

      - - 550,000 - - จำนวน   
1 แหDง 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

4 โครงการขยายแหลDงเรียนรู)
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
-สDงเสริมพัฒนาศูนย?เรียนรู)ชุมชน ศึกษาดู
งาน หมูDบ)านเศรษฐกิจชุมชน   
-สDงเสริมให)ความรู)ด)านการเกษตร 

ผู)นำชุมชน และประชาชน 
หมูDท่ี 1-10   ต.โนนประดูD   
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม  
1 คร้ัง 

เกษตรกรได)เรียนรู)หลัก การ
ดำเนินชีวิตตามแนว
พระราชดำรินำมา ใช)
ดำรงชีวิตสามารถพ่ึงพา
ตนเองได) 

สำนักปลัด 
 

5 โครงการฐานเรียนรู)ด)าน
เศรษฐกิจพอเพียง (วัสดุ
การเกษตร) 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือเปbนศูนย?เรียนรู) /สาธิตเพาะชำพันธุ?
กล)าไม)เปbนการรณรงค?ให)ประชาชนได)
ปลูกพืชผักตDางๆ 

ประชาชน หมูDท่ี  1-10                     
ต.โนนประดูD   
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน  
10 หมูDบ)าน 

ประชาชนได)เรียนรู)การเพาะ
ชำและปลูกพืชท่ีถูกวิธีเปbน
การสร)างความเข)มแข็ง ใน
การดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                         แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน         
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1  ด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ 
              3.  ยุทธศาสตร? ด)านประสานตDอแนวพระราชดำริ 
 3.1 แผนงาน  การเกษตร (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการธนาคารน้ำใต)ดิน เพ่ือรณรงค?ให)ความรู)เก่ียวกับการทำ
ธนาคารน้ำใต)ดิน  

ประชาชนในตำบลโนนประดูD 
รDวมกิจกรรม ไมDน)อยกวDา  
50 คน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม
ท่ีดำเนินการ 

ประชาชนได)รับความรู)
เก่ียวกับการทำธนาคารน้ำใต)
ดิน  

สำนักปลัด 
  

7 โครงการขุดลอกแก)มลิงบ)าน
เสว หมูDท่ี 6 

เพ่ือใช)ในการเก็บกักน้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกแก)มลิงบ)านเสวใหมD - - - 9,000,000 - จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

8 โครงการขุดลอกสระบ)านโนน
ประดูD หมูDท่ี 3 

เพ่ือใช)ในการเก็บกักน้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกสระบ)านโนนประดูD 
หมูDท่ี 3 

- - - 9,000,000 - จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

9 โครงการวางทDอสDงน้ำหน)าสระ
ประปาบ)านตาลาด หมูDท่ี 6  
ถึง ลำห)วยเสว 

เพ่ือลดระยะทางการสูบน้ำเข)าสระ
ประปาบ)านเสว หมูDท่ี 6 และสระประปา 
บ)านตาลาด  หมูDท่ี 7 

วางทDอสDงน้ำขนาด
เส)นผDาศูนย?กลาง 0.80 เมตร 
ยาว 650 เมตร พร)อม
ยกระดับพ้ืนท่ีถนนและบDอ
พักน้ำ 

- - - 950,000 - จำนวน 1 แหDง ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร
ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

10 ปรับปรุง ซDอมแซม ฝาย มข.27 
บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10 

เพ่ือปรับปรุงซDอมแซม  ฝายน้ำล)น มข. 
27  ให)ผันน้ำเข)าสระประปา บ)านโนน
สะอาด หมูDท่ี 10 

ปรับปรุง ซDอมแซม          
ผนังก้ันน้ำฝายน้ำล)น          
มข. 27       

- 150,000 - - - จำนวน 1 แหDง ผันน้ำเข)าสระประปา บ)าน
โนนสะอาด หมูDท่ี 10 ในชDวง
น้ำหลาก           ในฤดูฝน 

กองชDาง 

แบบ ผ.02 
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                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                            แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ  ,ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 3 ด)านการพัฒนาการเกษตร 
              4.  ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาการเกษตร 
                  4.1 แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

 
หนUวยงานท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสDงเสริมให)ความรู)การผลิต
พืชทางเศรษฐกิจ (ข)าว)  
(แผนชุมชน) 

อบรมเกษตรกรผู)ปลูกพืชเศรษฐกิจให)มี
คุณภาพดี และเพ่ิมผลผลิต 

เกษตรกรในตำบลโนนประดูD 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

ผลผลิตคุณภาพดี ได)ราคาสูง สำนักปลัด 

2 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
คณะทำงานศูนย?ถDายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โนนประดูD 
 

การอบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพคณะทำงานศูนย?ถDายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโนน
ประดูD ให)คำแนะนำชDวย เหลือเกษตรกร
ในตำบล    

คณะกรรมการศูนย?ถDายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลโนนประดูD 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

จำนวน  1 
คร้ัง 

การทำงานมี ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

3 โครงการสDงเสริมการแก)ปmญหาดิน
เค็ม ในพ้ืนท่ี 
(แผนชุมชน) 

สDงเสริมให)มีการปรับปรุงสภาพดินให)มี
ความอุดมสมบูรณ? เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร รณรงค?ลดการเผาตอซังข)าว
นอกฤดูทำนา   

สภาพดินของเกษตรกร               
ในตำบลโนนประดูD 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

สภาพดินมีความอุดม
สมบูรณ?เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร  ลดภาระ
คDาใช)จDายภาคเกษตร กรรม
ได) 

สำนักปลัด 

4 โครงการสDงเสริมอาชีพให)ความรู)
เก่ียวกับการทำเกษตรอินทรีย?  
(แผนชุมชน) 

สDงเสริมให)ความรู)การทำปุ{ยอินทรีย? ปุ{ย 
หมัก  
 

เกษตรกรในตำบลโนนประดูD 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

เกษตรกรมีการใช)ปุ{ยอินทรีย?
เพ่ิมข้ึนเปbนการรักษาสภาพ
ดินและลดต)นทุนใน การ
ผลิต 

สำนักปลัด 

5 จัดอบรมให)ความรู)เพ่ิมศักยภาพด)าน

ปศุสัตว? แกDกลุDมเกษตรกร 

-เพ่ือสนับสนุนการทำการเกษตร  

-เพ่ือสDงเสริมกลุDมเกษตรกรผู)เล้ียงโค
กระบือมีความรู)เพ่ิมข้ึน 

กลุDมเกษตรกรผู)เล้ียงโค 

กระบือ ในตำบลโนนประดูD 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน  1

คร้ัง 

เกษตรกรมีความรู)ด)านปศุ

สัตว?เพ่ิมข้ึน ลดคDาใช) 
จDายการทำการเกษตร  

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขDงขันเศรษฐกิจ  ,ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 3 ด)านการพัฒนาการเกษตร 

              4.  ยุทธศาสตร?ด)านการพัฒนาการเกษตร 
                  4.1 แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสDงเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู)
การผลิตข)าวหอมมะลิอินทรีย? 

อบรมเกษตรกรผู)ปลูกพืช
เศรษฐกิจให)มีคุณภาพดี และเพ่ิม
ผลผลิต 

เกษตรกรในตำบลโนนประดูD - - 30,000 - - จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

ผลผลิตคุณภาพดี ได)ราคาสูง สำนักปลัด 

7 โครงการสDงเสริมอาชีพกลุDมแมDบ)าน
ปลูกเห็ดนาง บ)านหนองอ)ายแหนบ  
หมูDท่ี 8 
 

การอบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพกลุDมแมDบ)าน บ)าน
หนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 

แมDบ)าน บ)านหนองอ)าย
แหนบ หมูDท่ี 8 
 

- - 30,000 - - จำนวน   1   
คร้ัง 

การทำงานมี ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

8 โครงการสDงเสริมการผลิตสมุนไพร
ปeองกันและกำจัดศัตรูพืชในชุมชน 

สDงเสริมให)มีการปรับปรุงสภาพดิน
ให)มีความอุดมสมบูรณ? เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

สภาพดินของเกษตรกร               
ในตำบลโนนประดูD 

- - 30,000 - - จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

สภาพดินมีความอุดม
สมบูรณ?เพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร  ลดภาระ
คDาใช)จDายภาคเกษตรกรรมได) 

สำนักปลัด 

9 โครงการฟ�Äนฟูและพัฒนาคลองตะไกร 
หมูDท่ี 4 บ)านสำโรง และหมูDท่ี 5  
บ)านหนองสะแก กว)าง 20 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร กิจการปลูกหญ)า
แฝก ขุดลอกลำคลองและปรับปรุง
ระบบนิเวศ 

เพ่ืออนุรักษ?คูคลองแหลDงน้ำ 
ประจำตำบลโนนประดูD 
1 ตำบล 1 คูคลอง 

อนุรักษ?คูคลอง 
จำนวน 1 แหลDงน้ำ 

- 165,000 450,000 10,000 10,000 จำนวน 1 แหDง แหDงน้ำมีความอุดมสมบูรณ?
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

สำนักปลัด, 
กองชDาง 
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แบบ ผ.02   รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 

 
 
 

โครงการจัดระบบการแพทย?

ฉุกเฉินประจำตำบลโนนประดูD  

ให)บริการชDวยเหลือผู)ปsวย/ ผู)ปsวยฉุกเฉิน/ผู)ปsวยอุบัติเหตุ   

(คDาใช)จDายเปbนคDาวัสดุเคร่ืองแตDงกายสำหรับผู)ปฏิบัติการฯ,  
คDาวัสดุการแพทย?ฯ, คDาจ)างเหมาบริการผู)ปฏิบัติการ, คDาจ)าง
เหมาผู)ขับรถบริการ) 

รับ-สDงผู)ปsวยฉุกเฉิน/

อุบัติเหตุ ในตำบลโนน
ประดูDและตำบลใกล)เคียง 

460,000 

 
 

460,000 

 
 

460,000 

 
 

460,000 

 
 

460,000 

 

ร)อยละของผู)

ได)รับการ
ชDวยเหลือ 

ผู)ปsวยและผู)ประสบอุบัติเหตุ 

ได)รับการชDวยเหลืออยDางรวดเร็ว 
ลดอัตราการเสียชีวิต 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝhกอบรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร?สุขภาพชุมชน 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือให)ความรู)กับชุมชนด)านสาธารณสุขและการจัดทำแผนท่ี
ยุทธศาสตร?ชุมชน  

ประชาชนตำบลโนนประดูD 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 จัดกิจกรรม 1 
คร้ัง 
 

ชุมชนมีความรู)ด)านสาธารณสุข
และสามารถวางแผนด)าน
สุขภาพได)ดี 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร?หรือการแพทย? 
จัดซ้ือเคมีภัณฑ?  
- ทรายอะเบท 
-น้ำยาพDนหมอกควัน 
-วัคซีนปeองกันโรคพิษสุนัขบ)า 
(แผนชุมชน) 

จัดซ้ือเคมีภัณฑ? (ทรายอะเบท/น้ำยาพDนหมอกควัน/วัคซีน
ปeองกันโรคพิษสุนัขบ)า) 

พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD 100,000 
 
  

100,000 
 
  

100,000 100,000 100,000 จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

ประชาชนในตำบลปลอดภัยจาก
โรคติดตDอและลดความเส่ียงตDอ
การเกิดพิษสุนัขบ)า 

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค?ปeองกัน
โรคติดตDอ ในตำบล 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือประชาสัมพันธ?ในการปeองกันและควบคุมโรค ติดตDอในพ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD   50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน 1-2 
คร้ัง 

ประชาชนรู)จักปeอง กัน
โรคติดตDอ ทำให)ปลอดจากการ
ระบาดของโรค ติดตDอ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 

(บ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน

การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน 

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน

การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ

เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให)บริการ

ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านดอนมDวง 
หมูDท่ี 1 

6 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 1) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 8,000 - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านดอนมDวง 

หมูDท่ี 1 

7 โครงการรณรงค?และแก)ไขปmญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือเผยแพรDความรู)เก่ียวกับการปeองกัน
และแก)ไขปmญหายาเสพติด 
-เพ่ือสนับสนุนให)เยาวชนและชุมชนให)มี
กิจกรรมรDวมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดต้ังกลุDมเพ่ือนชDวยเพ่ือนวัยรุDน
ให)คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุDมการออก

กำลังกายท่ีเหมาะสม 

- - 8,000 -    - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู)ใน
การปeองกันยาเสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู) 
และทราบปmญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร)างเยาวชนในการตDอต)าย
และปeองกันการระบาด 

ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านดอนมDวง 

หมูDท่ี 1 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ

รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ

ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

     - 8,000  8,000    - - เกิดบ)านต)นแบบใน

การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน

ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านดอนมDวง 
หมูDท่ี 1 

9 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที 
(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านทองหลาง

ใหญD หมูDท่ี 2 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 

(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน

การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน

การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 8,500 - - -ความครอบคลุมการ

เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ

ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านทองหลาง
ใหญD หมูDท่ี 2 

11 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 - - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านทองหลาง

ใหญD หมูDท่ี 2 

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยDาต)านภัยมะเร็งเต)านม 
(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือให)สตรีกลุDมเปeาหมายมีความรู)เร่ือง
โรคมะเร็งเต)านมและมะเร็งปากมดลูก 
-เพ่ือสDงเสริมให)สตรีไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต)านมด)วยตนเองอยDางถูกวิธีและ
สม่ำเสมอ 

-อบรมให)ความรู)แกDสตรีอายุ 30 -
70 ป1 เก่ียวกับมะเร็งเต)านม 
-หญิงไทยอายุ 30 – 70 ป1 ฝhก
การตรวจเต)านมด)วยตนเอง 
-จัดกิจกรรมรณรงค?ตรวจเต)านม 

- - 8,000 -   - ลดความรุนแรงของ
โรคมะเร็งเต)านมและ
มะเร็งปากมดลูกใน
ผู)ปsวยลง 

สตรีไทยมีความรู)สามารถตรวจ
เต)านมด)วยตนเองอยDางถูกต)อง
และสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านทองหลาง
ใหญD หมูDท่ี 2 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2) 
 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 

-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน

พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

 - 8,500 -    - อัตราการติดเช้ือโรค

หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านทองหลาง
ใหญD 

หมูDท่ี 2 
 

14 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 9,000 - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหา
ด)านส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคท้ังในบ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการ
จัดการส่ิงแวดล)อมแตDละ
หมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนนประดูD 

หมูDท่ี 3 

15 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที 
(บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให)ความสำคัญ
กับการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนนประดูD 

หมูDท่ี 3 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 

(บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน

การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน

การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 - - - -ความครอบคลุมการ

เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ

ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านโนนประดูD 
หมูDท่ี 3 

17 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- - 8,500 -   - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนนประดูD 

หมูDท่ี 3 
 

18 โครงการรณรงค?และแก)ไขปmญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือเผยแพรDความรู)เก่ียวกับการปeองกัน
และแก)ไขปmญหายาเสพติด 
-เพ่ือสนับสนุนให)เยาวชนและชุมชนให)มี
กิจกรรมรDวมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดต้ังกลุDมเพ่ือนชDวยเพ่ือนวัยรุDน
ให)คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุDมการออก
กำลังกายท่ีเหมาะสม 

- - 8,000 -    - เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู)ใน
การปeองกันยาเสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู)
และทราบปmญหาพิษภัยของยา
เสพติด 
-สร)างเยาวชนในการตDอต)าย
และปeองกันการระบาดของยา
เสพติด 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนนประดูD          

หมูDท่ี 3 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 

(บ)านสำโรง หมูDท่ี 4) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน

การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน

การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ

เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ

ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ

หมูDบ)านสำโรง 
หมูDท่ี 4 

 

20 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
(บ)านสำโรง หมูDท่ี 4) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ  

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- 8,000 8,000 - - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านสำโรง 

หมูDท่ี 4 
 

21 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านสำโรง หมูDท่ี 4) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 8,000 - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านสำโรง 

หมูDท่ี 4 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน
การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม

มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน
การให)บริการ  สำหรับบริการ

ประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ
เย่ียมบ)าน 

กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
 
 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านหนอง

สะแก 
หมูDท่ี 5 

 

23 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 - - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านหนอง

สะแก 
หมูDท่ี 5 

 

24 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที 
(บ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านหนอง

สะแก 
หมูDท่ี 5 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 
(บ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD

ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 

-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 
 

- - 8,000 -   - -อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน

ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านหนอง

สะแก 
หมูDท่ี 5 

 

26 โครงการปeองกันและควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 
(บ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5) 
 

-เพ่ือแก)ไขปmญหาการปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
-เพ่ือให)ประชาชนกลุDมเปeาหมาย มีความรู)  
ความเข)าใจ ในสาเหตุ และอันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน  การควบคุมและปeองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน   

-อบรมให)ความรู)ตัวแทนครัวเรือน
เก่ียวกับโรคขาดสารไอโอดีน 
-รณรงค?ให)ชุมชนใช)เกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
-สนับสนุนให)มีการจัดต้ังกองทุน
เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

   - -  8,000   -   - -อัตราการเกิดโรคคอ
พอกลดลงหรือไมDมี 
-สถานการณ?โรคขาด
สารไอโอดีนลดลง 
 

-ประชาชนมีความรู)และใช)
เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง
อาหาร 
-ทุกครัวเรือนมีการสDงเสริมการ
ใช)เกลือเสริมไอโอดีนปรุง
อาหาร 

คณะกรรม 
การ 

หมูDบ)านหนอง
สะแก หมูDท่ี 5 

27 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านเสว  หมูDท่ี 6) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน
การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน
การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ
เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ 
หมูDบ)านเสว หมูDท่ี 

6 
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

28 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านเสว หมูDท่ี 6) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ

รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ

ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 - - - - เกิดบ)านต)นแบบใน

การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 
 
 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน

ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ 

หมูDบ)านเสว หมูDท่ี 
6 

29 โครงการปeองกันและควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

(บ)านเสว หมูDท่ี 6) 
 

-เพ่ือแก)ไขปmญหาการปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

-เพ่ือให)ประชาชนกลุDมเปeาหมาย มีความรู)  
ความเข)าใจ ในสาเหตุ และอันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน  การควบคุมและปeองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน   
 

-อบรมให)ความรู)ตัวแทนครัวเรือน
เก่ียวกับโรคขาดสารไอโอดีน 

-รณรงค?ให)ชุมชนใช)เกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
-สนับสนุนให)มีการจัดต้ังกองทุน
เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

   - 8,000   -   -   - -อัตราการเกิดโรคคอ
พอกลดลงหรือไมDมี 

-สถานการณ?โรคขาด
สารไอโอดีนลดลง 
 

-ประชาชนมีความรู)และใช)
เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง

อาหาร 
-ทุกครัวเรือนมีการสDงเสริมการ
ใช)เกลือเสริมไอโอดีนปรุง
อาหาร 

คณะกรรม 
การ 

หมูDบ)านเสว หมูDท่ี 
6 

30 
 
 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(บ)านเสว หมูDท่ี 6) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- - 8,500 -    - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านเสว 

หมูDท่ี 6 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการรณรงค?และแก)ไขปmญหายา
เสพติด To Be Number One 

(บ)านเสว หมูDท่ี 6) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือเผยแพรDความรู)เก่ียวกับการปeองกัน
และแก)ไขปmญหายาเสพติด 

-เพ่ือสนับสนุนให)เยาวชนและชุมชนให)มี
กิจกรรมรDวมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 

- จัดต้ังกลุDมเพ่ือนชDวยเพ่ือนวัยรุDน
ให)คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุDมการออก
กำลังกายท่ีเหมาะสม 

- - 8,000 -    - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู)ใน

การปeองกันยาเสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู)
และทราบปmญหาพิษภัยของยา

เสพติด 
-สร)างเยาวชนในการตDอต)าย
และปeองกันการระบาดของยา
เสพติด 

คณะกรรม การ
หมูDบ)านเสว          

หมูDท่ี 6 

32 โครงการรณรงค?และแก)ไขปmญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ)านตาลาด หมูDท่ี 7) 

-เพ่ือเผยแพรDความรู)เก่ียวกับการปeองกัน
และแก)ไขปmญหายาเสพติด 
-เพ่ือสนับสนุนให)เยาวชนและชุมชนให)มี
กิจกรรมรDวมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดต้ังกลุDมเพ่ือนชDวยเพ่ือนวัยรุDน
ให)คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุDมการออก
กำลังกายท่ีเหมาะสม 

- 8,000 8,000   - - เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู)ใน
การปeองกันยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนรับรู)และ
ทราบปmญหาพิษภัยของยาเสพ
ติด 
-สร)างเยาวชนในการตDอต)าย
และปeองกันการระบาดของยา
เสพติด 

 
คณะกรรม การ
หมูDบ)านตาลาด              

หมูDท่ี 7 

33 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านตาลาด หมูDท่ี 7) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน
การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม
มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน
การให)บริการ  สำหรับบริการ
ประชาชน 

- 8,000 8,000   - - -ความครอบคลุมการ
เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรม การ
หมูDบ)านตาลาด              

หมูDท่ี 7 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
(บ)านตาลาด หมูDท่ี 7) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 

- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม

สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ

สุขภาพของตนเอง 
 

- ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรม การ
หมูDบ)านตาลาด              

หมูDท่ี 7 

35 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(บ)านตาลาด หมูDท่ี 7) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- - 8,500 -   - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านตาลาด 

หมูDท่ี 7 
 

36 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8) 

 เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 - - -  เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ 
หมูDบ)านหนองอ)าย

แหนบ 
หมูDท่ี 8 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน
การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม

มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน
การให)บริการ  สำหรับบริการ

ประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ
เย่ียมบ)าน 

กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ 
หมูDบ)านหนองอ)าย

แหนบ 
หมูDท่ี 8 

38 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
(บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ 
หมูDบ)านหนองอ)าย

แหนบ 
หมูDท่ี 8 

39 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมD
ในชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)
ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับ
การตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- - 8,000 -    - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)าน 

หนองอ)ายแหนบ 
หมูDท่ี 8 

 

 

 
 
                                                                                              
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 121 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการควบคุมปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือแก)ไขปmญหาการปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

-เพ่ือให)ประชาชนกลุDมเปeาหมาย มีความรู)  
ความเข)าใจ ในสาเหตุ และอันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน  การควบคุมและปeองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 
 

-อบรมให)ความรู)ตัวแทนครัวเรือน
เก่ียวกับโรคขาดสารไอโอดีน 

-รณรงค?ให)ชุมชนใช)เกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
-สนับสนุนให)มีการจัดต้ังกองทุน
เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

- 8,000 8,000 -    - -อัตราการเกิดโรคคอ
พอกลดลงหรือไมDมี 

-สถานการณ?โรคขาด
สารไอโอดีนลดลง 
 

-ประชาชนมีความรู)และใช)
เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง

อาหาร 
-ทุกครัวเรือนมีการสDงเสริมการ
ใช)เกลือเสริมไอโอดีนปรุง
อาหาร 

คณะกรรมการ
หมูDบ)าน 

หนองอ)ายแหนบ              
หมูDท่ี 8 

41 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
(บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการ
สร)างเสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 
 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัด
กรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนักสDวนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 - - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านง้ิวเกDา 

หมูDท่ี 9 

42 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอ
ในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการรักษาความ
สะอาดในบ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูก
สุขลักษณะอยูDเสมอ 

- 8,000 9,000 - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านง้ิวเกDา 

หมูDท่ี 9 

 

 
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 122 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ใน
การให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตาม

มาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงาน
สDงเสริมสุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุก
ด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐาน
การให)บริการ  สำหรับบริการ

ประชาชน 

- 8,000 - - - -ความครอบคลุมการเย่ียม
บ)าน กลุDมเปeาหมาย  งาน

สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการประเมิน
หมูDบ)านจัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านง้ิวเกDา 

หมูDท่ี 9 

44 โครงการควบคุมปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือแก)ไขปmญหาการปeองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
-เพ่ือให)ประชาชนกลุDมเปeาหมาย มีความรู)  
ความเข)าใจ ในสาเหตุ และอันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน  การควบคุมและปeองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

-อบรมให)ความรู)ตัวแทนครัวเรือน
เก่ียวกับโรคขาดสารไอโอดีน 
-รณรงค?ให)ชุมชนใช)เกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
-สนับสนุนให)มีการจัดต้ังกองทุน
เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

- - 8,000 -     -  -อัตราการเกิดโรคคอพอก
ลดลงหรือไมDมี 
-สถานการณ?โรคขาดสาร
ไอโอดีนลดลง 
 

-ประชาชนมีความรู)และใช)
เกลือเสริมไอโอดีนในการ
ปรุงอาหาร 
-ทุกครัวเรือนมีการ
สDงเสริมการใช)เกลือเสริม
ไอโอดีนปรุงอาหาร 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านง้ิวเกDา              

หมูDท่ี 9 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 123 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตรGจังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให6เปlนเมืองนUาอยูU   
         ข.ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด6านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตรG ด6านการพัฒนาสาธารณสุข (ตUอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยDาต)านภัยมะเร็ง

เต)านม 
(บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือให)สตรีกลุDมเปeาหมายมีความรู)เร่ือง
โรคมะเร็งเต)านมและมะเร็งปากมดลูก 

-เพ่ือสDงเสริมให)สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจ
เต)านมด)วยตนเองอยDางถูกวิธีและสม่ำเสมอ 

-อบรมให)ความรู)แกDสตรีอายุ 30 -70 ป1 
เก่ียวกับมะเร็งเต)านม 

-หญิงไทยอายุ 30 – 70 ป1 ฝhกการ
ตรวจเต)านมด)วยตนเอง 
-จัดกิจกรรมรณรงค?ตรวจเต)านม 

- - 8,000 -    - ลดความรุนแรงของ
โรคมะเร็งเต)านมและ

มะเร็งปากมดลูกใน
ผู)ปsวยลง 

สตรีไทยมีความรู)สามารถตรวจ
เต)านมด)วยตนเองอยDางถูกต)อง

และสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านง้ิวเกDา 

หมูDท่ี 9 

46 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที 
(บ)านโนนสะอาดหมูDท่ี 10) 

- เพ่ือพัฒนาความรู)และศักยภาพด)นการสร)าง
เสริมสุขภาพแกDประชาชน 
- เพ่ือให)ประชาชนได)รับทราบสถานะสุขภาพ
ของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และ
ศักยภาพด)านการสร)างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 
-แกนนำสุขภาพออกไปตรวจคัดกรอง 
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
น้ำหนักสDวนสูง ฯลฯ 

- 8,000 8,000 - - -ประชาชนได)
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

ประชาชนให)ความสำคัญกับ
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนน

สะอาด 
หมูDท่ี 10 

47 โครงการอบรมหมอหมูDบ)าน 
(บ)านโนนสะอาดหมูDท่ี 10) 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอสม.ในการ
ให)บริการประชาชนในชุมชนได)ตามมาตรฐาน 
- เพ่ือสDงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐานงานสDงเสริม
สุขภาพในชุมชน ให)ครอบคลุมทุกด)าน    

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตามมาตรฐานการ
ให)บริการ  สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 - - -ความครอบคลุมการ
เย่ียมบ)าน 
กลุDมเปeาหมาย  งาน
สDงเสริมสุขภาพ 
-หมูDบ)านผDานการ
ประเมินหมูDบ)าน
จัดการสุขภาพ 

อสม.สามารถให)บริการ
ประชาชนได)อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนน

สะอาด 
หมูDท่ี 10 

 
 

                                                                                                                                        
 
 
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 124 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข (ตDอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยDาต)านภัยมะเร็ง
เต)านม 
(บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10) 
 

-เพ่ือให)สตรีกลุDมเปeาหมายมีความรู)เร่ือง

โรคมะเร็งเต)านมและมะเร็งปากมดลูก 
-เพ่ือสDงเสริมให)สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจ
เต)านมด)วยตนเองอยDางถูกวิธีและสม่ำเสมอ 

-อบรมให)ความรู)แกDสตรีอายุ 30 -70 ป1 

เก่ียวกับมะเร็งเต)านม 
-หญิงไทยอายุ 30 – 70 ป1 ฝhกการ
ตรวจเต)านมด)วยตนเอง 
-จัดกิจกรรมรณรงค?ตรวจเต)านม 

- - 8,000 -    - ลดความรุนแรงของ

โรคมะเร็งเต)านมและ
มะเร็งปากมดลูกใน
ผู)ปsวยลง 

สตรีไทยมีความรู)สามารถตรวจ

เต)านมด)วยตนเองอยDางถูกต)อง
และสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ

หมูDบ)าน 
โนนสะอาด 
หมูDท่ี 10 

49 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
(บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10) 

- เพ่ือสDงเสริมให)ประชาชนได)ตระหนักและ
รDวมมือกันรักษาความสะอาดในบ)านเรือน/
ชุมชนของตนเองรDวมกับการปรับปรุง
สภาพแวดล)อมให)สะอาดถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 
- เพ่ือเปbนการปeองกันและควบคุมโรคติดตDอใน
ชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให)ความรู)และศักยภาพ
ด)านการรักษาความสะอาดใน
บ)านเรือน/ชุมชน ให)ถูกสุขลักษณะอยูD
เสมอ 

- 8,000 8,000 - - - เกิดบ)านต)นแบบใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล)อมท่ีดีท้ัง
ภายในบ)านและ
บริเวณบ)าน 

- ชุมชนตระหนักถึงปmญหาด)าน
ส่ิงแวดล)อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากพาหะนำโรคท้ังใน
บ)านและนอกบ)าน 
-เกิดบ)านต)นแบบในการจัดการ
ส่ิงแวดล)อมแตDละหมูDบ)าน 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนน

สะอาด 
หมูDท่ี 10 

50 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10) 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือลดปmญหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน 
-เพ่ือค)นหาติดเช้ือโรคหนอนพยาธิรายใหมDใน
ชุมชน 
-เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ให)ถูก
สุขลักษณะ 

-อบรมให)ความรู)/ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมกลุDมเส่ียง 
-ประชาชนอายุ 15 ป1ข้ึนไปได)รับการ
ตรวจหาหนอนพยาธิ 
-ให)การรักษาโรคหนอนพยาธิ 

- - 8,000 -    - อัตราการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนได)รับการตรวจและ
รักษาโรคหนอนพยาธิ 

คณะกรรมการ
หมูDบ)านโนน

สะอาด 
หมูDท่ี 10 

 

51 โครงการสัตว?ปลอดโรค คน

ปลอดภัย ตามโครงการ
พระราชดำริฯ 

เพ่ือฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (จำนวน 1,089 ตัว 

ตัวละ 30 บาท) 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในตำบล จำนวน 

1,089 ตัว 

  32,670 32,670 32,670 สุนัขและแมวใน

ตำบล จำนวน 1,089 
ตัว ได)รับวัคซีน 

สัตว?ปลอดโรค คนปลอดภัย สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 

              5.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสาธารณสุข 
                  5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห? 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงิน 

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 อุดหนุนกองทุนสDงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำบลโนนประดูD  

เพ่ือเปbนกองทุนสำหรับใช)จDายเก่ียวกับ
การคุ)มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ,การฟ�Äนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
การรักษาพยาบาล การศึกษา ,
นันทนาการและการประกอบอาชีพคน
พิการฯ 

คนพิการในเขตตำบลโนน
ประดูD 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร)อยละของผู)
พิการ/ 

ผู)พิการได)รับสิทธิ
ประโยชน?และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

-ชมรมผู)พิการตำบล
โนนประดูD 
-สำนักปลัด 

2 
 
 
 

อุดหนุนศูนย?สาธารณสุขมูล
ฐานหมูDบ)าน 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
ในหมูDบ)าน ตามแผนงานสาธารณสุขมูล
ฐานหมูDบ)าน และเสริมสร)างและพัฒนา
ศักยภาพด)านสาธารณสุข  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูDบ)าน  

(ศสมช.) ตำบลโนนประดูD             
หมูDท่ี 1-10 

75,000 
 
 
 

75,000 
 

75,000 
 
 
 

75,000 
 
 
 

75,000 
 

จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

สามารถแก)ไขปmญหา
สาธารณสุขในเร่ืองตDางๆ
และจัดบริการสาธารณสุข 
เบ้ืองต)นใน(ศสมช)ได)อยDาง
มีประสิทธิ  ภาพ 

-ศสมช.ตำบลโนน 
ประดูD 
-สำนักปลัด 

3 โครงการสDงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสนับสนุน
ของผู)สูงอายุ 

จัดกิจกรรมสDงเสริมให)ผู)สูงอายุมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพของตนเองท่ีถูกต)องและ
สิทธิ สวัสดิการ 

ผู)สูงอายุในตำบลโนนประดูD 
หมูDท่ี 1-10 

- - 40,000 40,000 40,000 จำนวน 10 
หมูDบ)าน 

ผู)สูงอายุมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองท่ี
ถูกต)องและสิทธิ 
สวัสดิการ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านการพัฒนาการศึกษา 

            6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                   6. 1   แผนงาน การศึกษา                         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

คDาอาหารเสริม (นม) 
ประจำศพด. สังกัด อบต.โนนประดูD 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ 
 

เพ่ือให)เด็กได)รับสารอาหารในการ
พัฒนารDางกาย สติปmญญา  

อาหารเสริม(นม) 
- ศพด.  2 ศูนย? 
- โรงเรียน  3  แหDง 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ศพด. 2 แหDง 
-โรงเรียน 3 แหDง 

เด็กได)รับสารอาหารท่ี
เพียงพอตDอการพัฒนา
รDางกายสติปmญญา 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจ)างนักเรียนนักศึกษามา
ปฏิบัติงานในชDวงป}ดภาคเรียน 

เพ่ือให)นักเรียน/นักศึกษามีรายได)
ระหวDางป}ดภาคเรียนสามารถนำ
ประสบการณ?ในการทำงานมา
ประยุกต?ใช)ในเปbนแนวทางในการ
ทำงาน 

นักเรียน อายุ 15 ถึง ระดับ
ปริญญา ในเขตพ้ืนท่ีตำบล
โนนประดูD 

30,000 30,000 40,000   40,000   40,000 นักเรียน/นักศึกษา
จำนวน  
20  คน  

นักเรียน/นักศึกษานำความ 
รู)ประสบการณ?ในการ
ปฏิบัติงานมาใช)เปbนแนว 
ทางในการทำงานตDอไป 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานวัดเด็กแหDงชาติ             
(โรงเรียนท้ัง 3 ในตำบลโนนประดูD –
ศพด 2 ศูนย?) 
 

สDงเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหDงชาติ 

- โรงเรียนในเขต ต.โนน
ประดูD 
  3  แหDง 
-ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย? 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร)อยละเด็กเข)ารDวม
กิจกรรมจัดงานวันเด็ก 

เด็กได)รับการพัฒนาด)าน
สังคมแลสDงเสริมบทบาท
ตนเอง 

กองการศึกษา 

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพของเยาวชน  ขับเคล่ือนกิจกรรมของเด็ก
เยาวชนในตำบลโนนประดูD 

เด็กและเยาวชน ในเขต
ตำบลโนนประดูD จำนวน 
30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร)อยละของเด็กและ
เยาวชนเข)าใจบทบาท
ของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตำบล 

เด็กและเยาวชนมีเข)าใจ
บทบาทหน)าท่ีในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนในตำบล 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านการพัฒนาการศึกษา 

            6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                   6. 1   แผนงาน การศึกษา (ตDอ)                         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5  โครงการสนับสนุนส่ิงพิมพ? ท่ีอDาน
หนังสือพิมพ?ประจำหมูDบ)านและศูนย?
ข)อมูลขDาวสารสำนักงานและ
สถานศึกษา (แผนชุมชน) 

เพ่ือให)ประชาชนมีความรู)ความ
เข)าใจ ทันเหตุการณ?ปmจจุบัน 

-ประชาชนหมูDท่ี  1-10      
-ศูนย?ข)อมูลขDาวสาร
สำนักงาน 
-สถานศึกษา   
ต.โนนประดูD  อ.สีดา   

81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 จำนวน 10 หมูDบ)าน -ประชาชนมีหนังสือพิมพ?
อDาน และได)รับทราบขDาวสาร
บ)านเมือง  

สำนักปลัด 
 

6 โครงการสนับสนุนคDาใช)จDายการบริหาร
สถานศึกษา สำหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 
 
 
 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดDวน
ท่ีสุด ที มท 0816.2/ว3274) 

เพ่ือเปbนคDาใช)จDาย 
1.คDาหนังสือเรียน  
(อัตราคนละ 200 บาท/ป1) 
2.คDาอุปกรณ?การเรียน 
(อัตราคนละ 200 บาท/ป1) 
3.คDาเคร่ืองแบบนักเรียน 

(อัตราคนละ 300 บาท/ป1) 
4.คDากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 
(อัตราคนละ 430 บาท/ป1) 

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ?ตาม
มาตรฐานการให)บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

 
8,400 

 
8,400 

 
12,600 

 
10,860 

 
9000 

 
9000 

 
13,500 

 
19,350 

 
9,000 

 
9,000 

 
13,500 

 
19,350 

 
9,000 

 
9,000 

 
13,500 

 
19,350 

 

 
9,000 

 
9,000 

 
13,500 

 
19,350 

 

นักเรียนได)รับการ
สนับสนุนคDาใช)จDาย
หนังสือเรียน อุปกรณ?
การเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน และคDา
กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

 

เด็กใน ศพด. สังกัด อบต.
โนนประดูDได)รับงบประมาณ
สนับสนุนด)านการศึกษา
อยDางพอเพียง 

กองการศึกษา 
 
ศพด.สังกัด 
อบต.โนนประดูD 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 

              6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                  6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 

เปdาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ

เงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนคDาใช)จDายการบริหาร

สถานศึกษา สำหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค?การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD 
1.โครงการอาหารกลางวัน 
2.โครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอน 
(คDาเงินรายหัวนักเรียน) 
3.โครงการพัฒนาบุคลากร 
(คDาพัฒนาการจัดการศึกษา) 
4.โครงการจัดหาวัสดุงานบ)านงานครัว 
5.โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย?
พัฒนาเด็กเล็ก 
6.โครงการสDงเสริมเอกลักษณ?ไทย 
(แตDงกายสวยด)วยผ)าไทย) 
7.โครงการสDงเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเปbนคDาใช)จDายในการบริหารสถานศึกษาตาม

ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวDาด)วยหลักเกณฑ?และ
วิธีการนำเงินรายได)ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปbน
คDาใช)จDายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค?กรปกครองสDวนท)องถ่ิน พ.ศ.2551 

เด็กเล็กในศูนย?

พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค?การ
บริหารสDวน
ตำบลโนน
ประดูD  
จำนวน 2 ศูนย? 
 

150,000 150,000 390,000 390,000 390,000 จำนวนนักเรียนใน

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อปท. 

เด็กเล็กในศูนย?พัฒนาเด็ก

เล็ก  สังกัด อบต.โนนประดูD 
ได)รับการพัฒนา และเตรียม
ความพร)อมในการด)านตDางๆ  

-กองการศึกษา  

-ศพด.สังกัดอบต.
โนนประดูD 
 

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตองค?การบริหารสDวนตำบล  
โนนประดูD 

เพ่ือเปbนเงินอุดหนุน สำหรับเปbนคDาใช)จDาย โครงการ
อาหารกลางวัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขต อบต.โนนประดูD จำนวน 3 โรงเรียน 

อาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนโรงเรียน  
3 แหDง 

เด็กได)เรียนรู)หลักการดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระราช 
ดำรินำมาใช)ในการดำรง 
ชีวิต และมีอาหารกลางวัน
สำหรับรับประทานท่ี
เพียงพอ 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะ 
กรรมการการ ศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในเขต
องค?การบริหารสDวน
ตำบลโนนประดูD 
จำนวน 3โรงเรียน 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตรGจังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคมให6เปlนเมืองนUาอยูU   
         ข.ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 

              6.  ยุทธศาสตรG ด6านการศึกษา 
                  6.1 แผนงาน  การศึกษา (ตUอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับเงิน 
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต
องค?การบริหารสDวนตำบล          
โนนประดูD 

เพ่ือเปbนเงินอุดหนุน สำหรับเปbน
คDาใช)จDายในการจัดทำอาหาร อาหาร
กลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ต้ังแตDช้ัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาป1ท่ี6 ให)แกD
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตองค?การ
บริหารสDวนตำบลโนนประดูD จำนวน 3 
โรงเรียน 

อาหารกลางวันสำหรับ              
เด็กนักเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
โรงเรียน  
3 แหDง 

เด็กได)สารอาหารท่ี
เพียงพอตDอการพัฒนารDาง
การ สติ ปmญญา  

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะ 
กรรมการการ ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตองค?การ
บริหารสDวนตำบลโนน
ประดูD 
จำนวน 3โรงเรียน 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านการพัฒนาการศึกษา 

            6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                   6.2  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสDงเสริมกิจกรรม
เพ่ืออนุรักษ?ดนตรีพ้ืนบ)าน  

เพ่ือสDงเสริมและอนุรักษ?ดนตรี
พ้ืนบ)าน(กลองยาว) โดยเด็ก
และเยาวชนตำบลโนนประดูD  

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 20 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
มาก กวDาร)อยละ 
80 เลDนดนตรี
พ้ืนบ)านได)เปbนหมูD
คณะ 

มีกลุDมของเด็กและเยาวชนซ่ึงต้ัง
เปbนกลุDมอนุรักษ?ดนตรีพ้ืนบ)าน
และสามารถออกงานเพ่ือเพ่ิมหรือ
สDงเสริมรายได) 
 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

              7.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
                  7.1 แผนงาน การเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน?                   
บริเวณรอบสระหนองไรD   
บ)านเสว หมูDท่ี 6                                
(เพ่ือเปbนสถานท่ีสำหรับออกกำลัง
กาย และนันทนาการ) 
(แผนชุมชน) 

 เพ่ือใช)ประโยชน?จากท่ีสาธารณะ
เปbนสถานท่ี  สำหรับออกกำลังกาย 
และนันทนาการ สร)างความรDมร่ืน 
สวยงามเหมาะสำหรับการพักผDอน 
  

สถานท่ีสำหรับ 
ออกกำลังกาย/นันทนาการ 
 

- - - 500,000 - จำนวน  1  แหDง 
  

ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกาย และมีสถานท่ี
สวยงามสำหรับการพักผDอน
หยDอนใจ 

กองชDาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 132 

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                         แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565)    

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD  ,ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 7 ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

              7.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาการทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
                  7.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คDาใช)จDายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี
ตDาง ๆ (เชDน สงกรานต? ป1ใหมD  
งานวันสำคัญตDาง ๆ และงานรัฐพิธี 
เชDน  วันพDอ วันแมD วันป}ยะมหาราช 
วันท)องถ่ินไทย กิจกรรมแหDช)างบDอ
ไกDแก)วและกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง 

เพ่ือจัดกิจกรรมตDางๆตามหนังสือ
ส่ังการจากหนDวยงานท่ีเก่ียวข)อง 
ตามนโยบาย และงานพิธีตDาง ๆ  

ประชาชนท่ัวไปในตำบล 150,000 150,000 150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 ประชาชนท่ัวไปท่ีรDวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
มากกวDาร)อยละ 80 

เปbนการประชาสัมพันธ?
กิจกรรมตDางๆตามนโยบายและ
งานรัฐพิธีในวันสำคัญตDาง ๆ 

กองการศึกษา 

2 ประเภทวัสดุอุปกรณ?การกีฬา 
(เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ?กีฬา
หมูDบ)านในเขตตำบลหมูDบ)าน)  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือสDงเสริมกิจกรรกีฬาและการ
ออกกำลังกายแกDประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลให)ครอบคลุมทุก
หมูDบ)าน  

ประชาชนตำบลโนนประดูD 50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชนแตDละหมูDบ)าน
มากกวDา 
ร)อยละ50เลDนกีฬาออก
กำลังกาย 

ประชาชนแตDละหมูDบ)านมี
อุปกรณ?กีฬาในการออกกำลัง
กาย แตDละประเภท 

กองการศึกษา 

3 
 
 
 

โครงการสDงนักกีฬา เข)ารDวมการ
แขDงขันกีฬาท)องถ่ินสัมพันธ? 
 

 เพ่ือสDงเสริมกิจกรรมสร)าง
ความสัมพันธ?ระหวDาง อปท.ใน
เขตอำเภอสีดา 

พนักงานสDวนตำบล 
 สมาชิก อบต.  
พนักงานจ)าง อบต.โนน
ประดูD 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

พนักงานสDวนตำบล 
สมาชิก อบต. พนักงาน
จ)าง อบต.โนนประดูD  
เข)ารDวมการแขDงขันกีฬา 

พนักงานสDวนตำบล 
สมาชิก อบต.  
พนักงานจ)าง อบต.โนนประดูD 
เข)ารDวมการแขDงขันกีฬา 

กองการศึกษา 

4 โครงการสDงนักกีฬาเข)ารDวมการ
แขDงขันประเภทประชาชนท่ัวไป 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือสDงเสริมศักยภาพและกิจกรรม
ด)านกีฬา แกDนักเรียน เยาวชน
และประชาชนในเขตตำบล 

ตัวแทนนักกีฬาในระดับ
ตำบลไมDน)อยกวDา 25 คน  

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ตัวแทนนักกีฬาเข)ารDวม
การแขDงขันกีฬาระดับ
อำเภอและจังหวัด 

นักกีฬาในระดับตำบลได)เปbน
ตัวแทนแขDงขันกีฬาระดับตำบล
และแขDงขันระดับจังหวัด 

กองการศึกษา 

 
 
 
                                   
 
ง 
 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี  7  ด)านการพัฒนาทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

              7.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาทDองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
                  7.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงิน 

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลโนน
ประดูDตามโครงการ 
ท่ีขอรับการอุดหนุน 
 

เพ่ืออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลโนนประดูD เพ่ือใช)
กิจกรรมสDงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและพิธีทางศาสนา
ของตำบล  

กิจกรรมสDงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและพิธีทางศาสนา
ของตำบลโนนประดูD 

257,000 257,000 257,000 
 

257,000 
 

257,000 
 

การจัดกิจกรรม  
ป1ละ 1  คร้ัง 

ประชาชน/นักเรียนเยาวชนตำบล
โนนประดูDได)ตระหนักเห็นคุณคDาของ
ประเพณีอันดีงามของท)องถ่ินและได)
สDวนรวมสืบทอดประเพณีสำคัญ 
ทางพุทธศาสนาและได)รับการขัด
เกลาและปลูกฝmงด)านคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม 

-กองการศึกษา 
-สภาวัฒนธรรม 
  ตำบลโนนประดูD 
 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอสีดา ตามโครงการ
ท่ีขอรับการอุดหนุน 

เพ่ือใช)ในกิจกรรมสDงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและพิธีทาง
ศาสนาของอำเภอ 
 

สDงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และพิธีทางศาสนาของอำเภอ 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน1 แหDง ประชาชน/เยาวชนได)รับการปลุกฝmง
ขนบธรรมเนียมประเพณีให)คงอยูD
สืบไป 

-กองการศึกษา 
- สภาวัฒนธรรม 
  อำเภอสีดา  
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำวารสารของ อบต.
โนนประดูD 

เพ่ือเผยแพรDประชาสัมพันธ?
กิจการของ อบต. 

จัดทำวารสารของ อบต.
อยDางน)อยป1ละ 1 คร้ัง 
 รายเดือน 3 เดือน/คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดทำวารสาร 
1 คร้ัง/ป1                   
รายเดือน 3 เดือน/คร้ัง 

เผยแพรDประชาสัมพันธ? งาน
กิจกรรม ของ อบต. 

สำนักปลัด 

2 โครงการบริการทางด)าน
โทรคมนาคม (-เก่ียวกับระบบ
อินเตอร?เน็ตภายในสำนักงานและ
นอกตำบล) 
(-ดูแลระบบเครือขDายคอมพิวเตอร?
และเว็บไซด?และปรับปรุง) 

-เก่ียวกับระบบอินเตอร?เน็ต
ภายในสำนักงานและรองรับ
อินเตอร?เน็ตนอกตำบล) 
-คDาจ)างเหมาดูแลระบบเครือ 
ขDายคอมพิวเตอร?และเว็บไซด? 
และดูแลรักษาพัฒนา) 

ระบบอินเตอร?เน็ต  และ
ระบบเครือขDายคอมพิวเตอร?
ในสำนักงาน อบต.และนอก
ตำบลโนนประดูD 

125,000 
 

125,000 
 

125,000 
 
 

125,000 
 
 

125,000 
 
 

ให)การบริการ   
 1  แหDง 
 

ประชาชนสามารถใช)บริการ
อินเตอร?เน็ตตำบลได)ดีข้ึน 
องค?กรสามารถใช)ระบบIT
เพ่ือพัฒนา ศักยภาพการ
บริการ 

สำนักปลัด 

3 
 
 

จ)างเหมาบุคคลภายนอกประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการ
ประจำป1  

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ งาน
และนำจุดอDอนไปปรับ ปรุงการ
บริการให)ดีข้ึน  

จ)างหนDวยงานของรัฐในการ
ประเมินฯ การจัดบริการ
สาธารณะ 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จำนวน 1 คร้ัง นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงเพ่ือให)การบริการ
ประชาชนดีย่ิงข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝhกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราช การ
ตามหลักการบริหารกิจการ

บ)านเมืองท่ีดีของพนักงานสDวนตำบล 
ลูกจ)าง และพนักงานจ)าง 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน และพัฒนาบุคลากร 
 

จัดอบรมศึกษาดูงาน              30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  1  คร้ัง เจ)าหน)าท่ีได)รับความรู)และ
นำมาปฏิบัติหน)าท่ีได)อยDางมี
สิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   ,ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝhกอบรมศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของอบต. 
 

เพ่ือมีความรู)ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ  ของอบต. 
 

อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน นอก
สถานท่ีของคณะผู)บริหาร/ 
สมาชิก อบต,  พนักงาน/ลูกจ)าง/
ผู)นำชุมชน ของ  อบต.โนนประดูD      

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

จำนวน  1  
คร้ัง 

ได)ความรู)และประสบ การณ?ใน
การทำงานเพ่ิม ข้ึนรวมท้ังสร)าง
ความสามัคคีสร)างขวัญกำลัง 
ใจในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร/ผู)นำ/ประชาชน ใน
การเข)าสูDประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ/ประสิทธิภาพการ
ทำงาน และพัฒนาบุคลากร ในการเข)า
สูD ประชาคมอาเซียน   (AEC) 

อบรมให)ความรู) ของคณะ
ผู)บริหาร/ สมาชิก อบต,  
พนักงาน/ลูกจ)าง/ผู)นำชุมชน ของ  
อบต.โนนประดูD    
จำนวน  50  คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   จำนวน 50  
คน 

ผู)บริหาร/สมาชิกอบต
,พนักงาน/ลูกจ)าง/ผู)นำชุมชน 
ของ อบต.โนนประดูD  มีความรู)
และทำงานได)อยDางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

7 โครงการฝhกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือให)บุคลากรได)เรียนรู)และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให)
มีจริย ธรรมคุณธรรมและนำหลัก 
ธรรมคำส่ังสอนของพระ พุทธศาสนา
ไปใช)ในชีวิต ประจำวัน 

อบรมให)ความรู) ของบุคลากรของ
องค?กร/ สมาชิก อบต,  
พนักงาน/ลูกจ)าง/ผู)นำชุมชน ของ  
อบต.โนนประดูD    
จำนวน  50  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน  50  
คน 

อบรมให)ความรู) ของบุคลากร
ขององค?กร/ สมาชิก อบต,  
พนักงาน /ลูกจ)าง/ผู)นำชุมชน 
ของ  อบต.โนนประดูD    
 

สำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 136 

                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมให)ความรู)แกDผู)
มีหน)าท่ีเสียภาษีในตำบล  

เพ่ืออบรมให)ความรู)ผู)ท่ีมีหน)าท่ีในการ
เสียภาษีให)กับองค?การบริหารสDวน
ตำบล  

จัดอบรม ผู)มีหน)าท่ีเสียภาษีใน
ตำบล 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 75  
คน 

ผู)ท่ีมีหน)าท่ีในการเสียภาษี
ให)กับองค?การบริหารสDวน
ตำบลมีความรู)ความเข)าใจ ใน
การเสียภาษีได)อยDางถูกต)อง 

กองคลัง 

9 โครงการประชาสัมพันธ?
รณรงค?การจัดเก็บภาษี-  
ของ อบต. 

เพ่ือเปbนคDาใช)จDายในการจัด ทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ?การจัดเก็บภาษี
คDาธรรมเนียม 

จัดอบรม ผู)ท่ีมีหน)าท่ีในการเสีย
ภาษี  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 1 
คร้ัง 

ผู)ท่ีมีหน)าท่ีในการเสียภาษี
เข)าใจในการเสียภาษีให)กับ 
อบต. อยDางถูกต)อง 

กองคลัง 

10 โครงการจัดการเลือกต้ังหรือ
รณรงค?การเลือกต้ังท)องถ่ิน 

หรือระดับชาติ 

เพ่ือดำเนินกิจกรรมการเลือกต้ังใน
ระดับตDางๆ  

ผู)บริหารหรือสมาชิก อบต. /ส.ส /
ส.ว  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวน 1 
คร้ัง /การ

จัดการ
เลือกต้ัง 

ประชาชนเข)าใจการเลือกต้ัง
และมีสDวนรDวมในทางการเมือง 

สำนักปลัด 

11 โครงการอบรมให)ความรู)ทาง
กฎหมายเบ้ืองต)นสำหรับ
ประชาชน 

เพ่ือให)ทุกประชาชนได)รับข)อมูล
ขDาวสารและความรู)ทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข)องในชีวิตประจำวัน และ
สามารถนำความรู)ท่ีได)รับไปประยุกต? 
ใช)ในชีวิตประจำวันได) 

ประชาชน ตำบลโนนประดูD 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 1 
คร้ัง  

ประชาชนเกิดความรู)ความ
เข)าใจในหลักกฎหมายท่ี
เก่ียวข)องในชีวิตประจำวัน และ
สามารถนำไปประยุกต?ใช)ใน
ชีวิตประจำวันได) 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 137 

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                   แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   ,ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปกปeองสถาบัน
สำคัญของชาติ รณรงค?
เสริมสร)างความรู)และความ
เข)มแข็งทางการเมืองให)แกD
ชุมชนท)องถ่ิน 

เพ่ือให)ความรู)ความเข)าใจทางการเมืองการปกครอง
แกDชุมชนท)องถ่ินให)รักสถาบันสำคัญของชาติ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังการ
ตรวจสอบฝsาย การเมืองเพ่ือสร)างความ  เข)ม แข็ง
ให)แกDชุมชนการรับรู)ข)อมูลขDาวสารทางราชการ   

กลุDมผู)นำ/ประชาชนใน
ตำบลโนนประดูD  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน 1 คร้ัง  ประชาชนเข)าใจ บทบาทและ
หน)าท่ีของปวงชนชาวไทย  และ
เข)าใจการเมืองการปกครองท)องถ่ิน 
การมีสDวนรDวมทางการเมืองสร)าง
ความเข)มแข็งให) แกDชุมชน 

สำนักปลัด 

13 คDาจ)างเหมาบริการจ)าง
คนงานท่ัวไป ชDวย
ปฏิบัติงานประจำองค?การ
บริหารสDวนตำบลโนนประดูD 

เพ่ือชDวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
สวัสดิการตDาง ๆ ในการให)บริการแกDประชาชน 

จ)างเหมาบริการคนงาน
ท่ัวไป จำนวน 13 
ตำแหนDง 
 

1,200,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 1300,000 1300,000 จำนวนพนักงาน
จ)างเหมาบริการท่ี
ปฏิบัติงานใน อบต.
โนนประดูD 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองชDาง 
กองการศึกษาฯ 

14 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดทำแผนท่ีภาษีประจำป1 

เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดทำแผนท่ีภาษี คDาใช)จDายในการ
ดำเนินการในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับแผนท่ี
ภาษี  คDาวัสดุ อุปกรณ?
ตDาง ๆ เปbนต)น   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนคร้ังท่ี
ปรับปรุงระบบการ
จัดทำแผนท่ีภาษี 

งานแผนท่ีภาษีเปbนปmจจุบัน กองคลัง 
 

กองชDาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 138 

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                               องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   ,ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 คDาจ)างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให)บริการแกDประชาชน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให)บริการ
ประชาชน 

จัดทำกิจกรรมการให)บริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให)บริการ
ประชาชน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนกิจกรรมท่ี
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให)บริการแกD
ประชาชน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการ
ให)บริการประชาชน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองชDาง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 139 

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                           แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                            องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD    
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.2 แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค?โตไปไมDโกง  สDงเสริมจริยธรรม คุณธรรมแกD

เด็กและเยาวชนในการซ่ือสัตย?
สุจริตตDอประเทศชาติ 

เด็กและเยาวชนในเขตตำบล

โนนประดูD  
จำนวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร)อยละของเด็ก

และเยาวชน 

ได)นำความรู)ไปใช)พัฒนาเพ่ือ

ตDอต)านการทุจริตคอรัปช่ัน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 140 

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                    แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                            องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
             

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.3  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดต้ังลำโพงกระจายเสียงตามสาย 
ภายในหมูDบ)าน บ)านดอนมDวง  
หมูDท่ี 1 (แผนชุมชน)  
 

เพ่ือให)การประชาสัมพันธ?ข)อมูล
ขDาวสารได)ท่ัวถึงประชาชนใน
ชุมชน 
จุดท่ี1 สามแยก(บ)านนายไท) 
จุดท่ี 2กลางบ)าน (นายอรุณ) 
จุดท่ี 3 หน)าตู)โทรศัพท? 

ติดต้ังลำโพงกระจายเสียง 
ของหมูDบ)าน   

- - 60,000 -      - จำนวน 3  จุด ประชาชนได)รับข)อมูลขDาวสาร
ได)อยDางท่ัวถึง 

กองชDาง 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร             
สำนักงาน อบต.เพ่ือให)บริการ
ประชาชน 
 

เพ่ือให)บริการประชาชนอยDาง
ท่ัวถึง 

จำนวน  1  แหDง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงอาคาร 
   1   แหDง 

ประชาชนได)รับบริการ ท่ีดีข้ึน   สำนักปลัด 

3 ปรับปรุง/ตDอเติมอาคารประชุม 
อบต. 

เพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมตDาง ๆ 
 

จำนวน   1  แหDง 100,000 - - - - จำนวน  1  แหDง สถานท่ีเหมาะสมเพียงพอใน
การให)บริการประชาชน 
 

กองชDาง 

4 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงกDอสร)าง  
-คDาปรับปรุงและซDอมแซม 
ส่ิงกDอสร)างศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
องค?การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD 

เพ่ือปรับปรุงและซDอมแซมอาคาร
สถานท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค?การบริหารสDวนตำบลโนน
ประดูD 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก   
ของ อบต. 2  แหDง 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน ศพด.ของ  
อบต. 2 แหDง 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กได)รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให)สมบูรณ?
เหมาะกับการใช)งาน  

-กองชDาง 
-กองการศึกษา 
- ศพด.สังกัดอบต.
โนนประดูD 

 
 

        

 

แบบ ผ.02 
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                  องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ,    ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 

             8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.4 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน 

 
 
 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมระดับหมูDบ)าน 
และตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
องค?การบริหารสDวนตำบล และ
อบต.เคล่ือนท่ี 

เพ่ือจัดประชาคมหมูDบ)าน ให)องค?กร
ภาคประชาชนมีความเข)มแข็งและมี
สDวนรDวมในการพัฒนา 
 

สDวนราชการ ประชาชนใน
ตำบลโนนประดูD  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน  2  คร้ัง  ทุกภาคสDวน เข)ามามีสDวน
รDวม กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท)องถ่ิน 

สำนักปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชนระดับตำบล  
 

อบรมให)ความรู)คณะกรรมการใน
การจัดทำแผนชุมชนระดับหมูDบ)าน  
เชDน คDาตอบแทนวิทยากร    
คDาอาหาร อาหารวDางและเคร่ืองด่ืม   

ประชุม/อบรม ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน  2  คร้ัง  แผนชุมชนมีประสิทธิภาพ
เปbนท่ียอมรับและนำสูDการ
ปฏิบัติ 

สำนักปลัด 
สนง.พช.อ.สีดา 

3 โครงการรณรงค?ปeองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร?รัปช่ัน  

เพ่ือให)ทุกภาคสDวนได)ตระหนักและ
ปฏิบัติหน)าท่ีด)วยความสุจริต  เปbน

การสร)างความเข)มแข็งให)แกDชุมชน 

ข)าราชการ /กลุDมผู)นำ/ 
ประชาชนในตำบลโนนประดูD 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน 1 คร้ัง  ปฏิบัติหน)าท่ีด)วยความ
สุจริต ชุมชนมีความ

เข)มแข็ง 

สำนักปลัด 

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพเชิงปฏิบัติ 
การคณะกรรมการตรวจการจ)าง  

อบรมให)มีความรู)ในระเบียบระเบียบ
พัสดุ การตรวจการจ)างระเบียบ
ข)อมูลขDาวสารทางราชการ อำนาจ
หน)าท่ีกรรมการตรวจการจ)างภาค
ประชาชน   

กรรมการตรวจการจ)าง       
ภาคประชาคม พนักงานสDวน
ตำบล/สมาชิก อบต. /
เจ)าหน)าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน  1  คร้ัง สามารถนำความรู)มาใช)
ปฏิบัติ งานได)ถูกต)องและ
เปbนปmจจุบัน 

กองชDาง 

  
 
 
 
 
                                     
 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน                    
        ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 8 ด)านการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี  

              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี  
                  8.4  แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับเงิน 
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการเสริมสร)างความ
เข)มแข็งครอบครัว  
สายใยรัก 

 

อุดหนุนศูนย?พัฒนาครอบ ครัว
ตำบลโนนประดูDเพ่ือ   
ดำเนินการกิจกรรมตาม
โครงการท่ีขอรับเงิน  
 

ผู)สูงอายุในตำบลโนนประดูD 
จำนวน  180 คน 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ผู)สูงอายุเข)ารDวม
กิจกรรมจำนวน 
180  คน 

ผู)สูงอายุได)รDวมกิจกรรม 
ทางสังคม สร)างขวัญ กำลังใจ 

-สำนักปลัด 
-ศูนย?พัฒนาครอบครัว
ตำบลโนนประดูD 

6. อุดหนุนศูนย?ประสานงาน
องค?การชุมชน (ศอช.ต.) 
ตำบลโนนประดูD 
 
 

เพ่ือสนับสนุนเสริมสร)างการ
ประสานงานเช่ือมโยงการ
ทำงานระหวDางกลุDมองค?กรใน
ลักษณะเครือขDายตำบลเพ่ือ
ความเข)มแข็งของกลุDม ตDางๆ 
 

ศูนย?ประสานงานองค?กรชุมชน 
(ศอช.) ตำบลโนนประดูD 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน  1 แหDง การประสานเช่ือมโยงการทำงาน
ระหวDางกลุDมองค?กรมีความ
เข)มแข็ง 

-สำนักปลัด 
-ศูนย?ประสานงาน
องค?การชุมชน  
(ศอช.ต.)               
ตำบลโนนประดูD 
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                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                       แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
              8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                  8.5 แผนงานการเกษตร     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวัสดุการเกษตร 
(ตามวิสัยทัศน?ตำบลนDาอยูDชุมชน
เข)มแข็ง ท)องถ่ินพัฒนาเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวตามนโยบายรัฐบาล)  

เพ่ือตกแตDงบริเวณรอบๆอบต.ตาม
โครงการตำบลนDาอยูDชุมชนเข)มแข็ง
ท)องถ่ินพัฒนาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตาม
นโยบายรัฐบาล 

พ้ืนท่ีรอบๆ สำนักงาน อบต.
โนนประดูD 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 จำนวน 1 แหDง สถานท่ีราชการนDาอยูD เปbน
ท่ีพึงพอใจตDอผู)มารับ
บริการ 

สำนักปลัด 

 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี  2 ยกระดับสังคม ให)เปbนเมืองนDาอยูD  ,   ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8 ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                    8.  ยุทธศาสตร? ด)านการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี 
                     8.6 แผนงาน การพาณิชย? 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินชDวยเหลือกิจการประปา อบต.
โนนประดูD  
 
 

 

เพ่ือให)การบริการกิจการประปา
สามารถให)บริการประชาชนได)อยDาง
ตDอเน่ือง 

กิจการประปา  
อบต.โนนประดูD 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผลการเบิก
จDายเงิน
ชDวยเหลือ 

กิจการประปาสามารถ 
ดำเนินการให)บริการ
ประชาชนได)อยDางตDอเน่ือง 

-สำนักปลัด 
-กองชDาง 

 
 
 
 
                                    
 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด   ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน, ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี  9   ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 

              9.  ยุทธศาสตร? ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 
                  9.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปeองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชDวงเทศกาล
วันสำคัญ ตDางๆ 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือจัดอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยทางถนน  
เพ่ือลดอุบัติเหตุชDวงเทศกาลวัน
สำคัญเชDนป1ใหมD  สงกรานต? 

อปพร.อบต.โนนประดูD       
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 2  คร้ัง ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให)เกิดความ
ปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย? สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการฝhกอบรม อาสาสมัคร

ปeองกันภัยฝsายพลเรือนและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับ
อำเภอ 

การฝhกอบรม สมาชิกอปพร. ในการ

เตรียมความพร)อมในการปฏิบัติ
หน)าท่ีการประสานระดับอำเภอ  

อปพร.อบต.โนนประดูD       

  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 1 คร้ัง อปพร.มีความพร)อม ในการให)ความ 

ชDวยเหลือประชาชนด)านตDางๆได)
อยDางมี  ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด          

-ศูนย?อปพร.อบต.
โนน ประดูD 
-อำเภอสีดา 

3 โครงการฝhกอบรม และศึกษาดู
งาน ซักซ)อมแผนปeองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัย     
 

ฝhกอบรม และศึกษาดูงาน ซัก ซ)อม
แผนปeองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อปพร.ประจำป1 เตรียม ความพร)อม
ในการปฏิบัติ หน)าท่ีชDวยเหลือ
ประชาชนผู)ประสบภัย                                       

การฝhกอบรม อปพร. อบต.
โนนประดูD   
จำนวน 1 รุDน ๆ 
ละ 2 วัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 คร้ัง อปพร.มีความพร)อม ในการให)ความ 
ชDวยเหลือประชาชนด)านตDางๆได)
อยDางมี  ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
 

4 
 
 

โครงการสนับสนุนกิจการศูนย? 
อปพร. 
(วัสดุสำนักงาน) 
 

เพ่ือให)ศูนย? อปพร.มีวัสดุ,อุปกรณ? 
เพียงพอและ มี ความพร)อมในการ
ดำเนินงาน  

  วัสดุ,อุปกรณ? ปฏิบัติงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนวัสดุ ,
อุปกรณ? (ช้ิน) 

ศูนย? อปพร.มีวัสดุ,อุปกรณ?เพียงพอ
ในการดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด   ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน, ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี  9   ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 

              9.  ยุทธศาสตร? ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 
                  9.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค?ขับข่ีปลอดภัย
ในตำบล 

เพ่ือเปbนการรณรงค?เสริมสร)าง
ความรู)ความเข)าใจตลอดจน
เสริมสร)างวินัยการจราจรให)แกD ผู)ใช)
รถใช)ถนนและให)ความรู)ด)านกฎ
จราจร การทำใบขับข่ีฯลฯ 

ประชาชน/เยาวชนตำบล
โนนประดูD 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู)ความเข)าใจ 
ตลอดจนมีวินัยจราจร เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 

สำนักปลัด 
 

6 โครงการจัดทำบริการ
สาธารณะน้ำอุปโภคบริโภค
และน้ำท่ีใช)ในการระงับอัคคีภัย 

เพ่ือชDวยเหลือผู)ประสบภัยและ
บรรเทาความเดือดร)อนของ
ประชาชน กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสา
ธารณภัยตDางๆ เชDน  จาก          
ภัยแล)ง   วาตภัย  ฯลฯ 

     ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ตำบลโนนประดูD 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 10  
หมูDบ)าน  

ประชาชนได)รับการชDวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและบรรเทา
ความเดือดร)อน จากภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติหรือสาธารณภัยอ่ืนๆ 
 

สำนักปลัด 
 

7 โครงการปรับปรุงซDอมแซม
กล)อง CCTV ปากทางบ)านเสว 
หมูDท่ี 6 ตำบลโนนประดูD 

เพ่ือซDอมแซมระบบสายสDงและกล)อง 
CCTV ให)ใช)งานได)ตามปกติ  

กล)อง CCTV จำนวน 6 ตัว 
และระบบบันทึกสDงตDอข)อมูล 
 

65,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 กล)อง CCTV มี
สภาพใช)งานได)
ตามปกติ 

มีระบบบันทึกข)อมูลผู)เข)าออก
บริเวณปากทางบ)านเสว และจุด
เส่ียงภายในหมูDบ)านเสว หมูDท่ี 6 

สำนักปลัด 
  

8 โครงการติดต้ังกล)องโทรทัศน?
วงจรป}ด (CCTV) หมูDบ)านเส่ียง
ภัยตำบลโนนประดูD 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สินของประชาชนในตำบลโนน
ประดูD 

จัดหากล)องวงจรป}ดพร)อม
ติดต้ังระบบกล)องวงจรป}ด 
หมูDท่ี 3 บ)านโนนประดูD หมูDท่ี 
4 บ)านสำโรง 
หมูDท่ี 10 บ)านโนนสะอาด 

- 1,000,000 1,000,000 - - จำนวนระบบ
กล)องวงจรป}ดท่ี
ติดต้ัง จำนวน  
14 ตัว 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย?สิน 

สำนักปลัด 

9 โครงการติดต้ังกล)องโทรทัศน?
วงจรป}ด (CCTV) ภายใน
สำนักงาน อบต. โนนประดูD 

เพ่ือความปลอดภัยภายในสำนักงาน 
อบต. โนนประดูD 

ติดต้ังกล)องโทรทัศน?วงจรป}ด 
(CCTV)ภายในสำนักงาน 
อบต. โนนประดูD จำนวน  
2 ชุด 

- 100,000 - 100,000 - กล)องโทรทัศน?
วงจรป}ด (CCTV) 
จำนวน 2 ชุด 

สถานท่ีราชการ/สำนักงาน อบต. 
มีความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน            

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 9  ยุทธศาสตร?ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน          
              9.  ยุทธศาสตร?ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน                            
                 9.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห? 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงิน 

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนเหลDากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือสนับสนุนสำนักงานเหลDา
กาชาดจังหวัดนครราชสีมาดำเนิน
กิจกรรมสงเคราะห?ตามอำนาจ
หน)าท่ี ในการชDวยเหลือ
ผู)ประสบภัย 

เพ่ือชDวยเหลือสงเคราะห?
ประชาชนผู)ประสบภัยตDาง ๆ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  จำนวน 1 แหDง เปbนการสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมสงเคราะห? ของเหลDากาชาด
จังหวัดซ่ึงเปbนองค?กรการกุศลและ
เปbนตัวแทนของสภากาชาดไทยใน
สDวนภูมิภาค 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

          ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน       ,  ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี  9   ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 

              9.  ยุทธศาสตร? ด)านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 
                  9.3 แผนงาน งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ประเภทเงินสำรองจDาย   
(การชDวยเหลือผู)ประสบภัย
กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณ
ภัยตDางๆ) 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือชDวยเหลือผู)ประสบภัยและ
บรรเทาความเดือดร)อนของ
ประชาชนกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสา
ธารณภัยตDางๆ เชDน  จากภัยแล)ง 
อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลโนน
ประดูD 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได)รับการ
ชDวยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัยและบรรเทาความ
เดือดร)อนหาก 

ประชาชนได)รับการชDวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและบรรเทา
ความเดือดร)อนหากประสบภัย
พิบัติจากธรรมชาติหรือสาธารณ
ภัยอ่ืน 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 10  ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
              10.  ยุทธศาสตร? ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
                       10.1 แผนงาน เคหะและขุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค?ลดภาวะโลกร)อน 
(แผนชุมชน) 

กิจกรรมรณรงค?ลดภาวะโลกร)อน 
จากส่ิงแวดล)อมเปbนพิษ ลดการใช)

ขยะ และนำขยะกลับมาใช)ใหมD  

กิจกรรมรณรงค? ลดภาวะ
โลกร)อน  

  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน 1 คร้ัง ประชาชนได)รู)ส่ิงท่ีกDอให)เกิด
ภาวะโลกร)อนและหันมาใสD

ใจเพ่ือลดภาวะโลกร)อน  

สำนักปลัดฯ 
 

2 โครงการคัดแยกขยะท่ีต)นทาง 
(แผนชุมชน) 

อบรมให)ความรู) การคัดแยกขยะได)
อยDางถูกวิธีไมDเปbนอันตรายตDอ
ประชาชน และไมDเปbนแหลDง
เพาะพันธุ?เช้ือโรค 

ประชาชนเขตพ้ืนท่ีตำบล
โนนประดูD  
 

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 จำนวน  200 
คน      

ประชาชนสามารถกำจัดขยะ
ท่ีถูกต)องและไมDเปbนอันตราย 
ตDอสุขภาพ รวมท้ังสามารถ
นำขยะขายเปbนรายได)อีก
ด)วย 

สำนักปลัด 

3 โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน สถานศึกษาภายในเขตตำบลโนน
ประดูD ได)บริหารจัดการขยะอยDางถูก
วิธี  

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบล
โนนประดูD 3 โรงเรียนและ
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย? 

  20,000   20,000    20,000 20,000 20,000 โรงเรียน 2 แหDง
ศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย? 

สถานศึกษาในเขต             
ต.โนนประดูDบริหารจัดการ
ขยะอยDางถูกต)อง  

กองการศึกษา 

4 โครงการรณรงค?สร)างจิตสำนึก อนุรักษ?
ทรัพยากรและส่ิงแวดล)อม  
(โครงการอนุรักษ?พันธุ?กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 

เพ่ืออนุรักษ?พันธุ?พืช ฯและรณรงค?ให)
ความรู)ในการสร)างจิตสำนึกการ
อนุรักษ?ทรัพยากรและส่ิงแวดล)อม 

พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD    10,000   10,000   10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนมีจิตสำนึก 
อนุรักษ?ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล)อมและเพ่ืออนุรักษ?
พันธุ?พืช ฯ 

สำนักปลัด 

5 โครงการวัสดุกDอสร)างเตาเผาขยะใน
ครัวเรือน ประจำชุมชน 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือให)สามารถกำจัดขยะได)อยDาง
ปลอดภัย ในจุดท่ีมีประชาชนอาศัย
อยูDอยDางแออัด 

กDอสร)างเตาเผาขยะในตำบล
(จุดกลุDมชุมชนแออัด) 

  99,500   99,500    99,500 99,500 99,500 ถังเผาขยะ   
200  จุด 
 

ประชาชนมีถังเผาขยะท่ี
เหมาะสมถูกต)องและไมDเปbน
อันตรายตDอสุขภาพ 

กองชDาง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี 10  ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
              10.  ยุทธศาสตร? ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
                       10.1 แผนงาน เคหะและขุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ BIG CLEANING DAY ตำบลนDาอยูD 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือรณรงค? สร)างจิตสำนึก ท่ีดีใน
การรักษาความสะอาดและ

ส่ิงแวดล)อม 

ประชาชน/เยาวชนตำบล
โนนประดูD 

  10,000   10,000   10,000 10,000 10,000  จำนวน  
1 คร้ัง 

พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูDสะอาด 
สวยงาม นDาอยูD 

สำนักปลัด 

7 โครงการอนุรักษ?พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพฯ 

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ?พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ใน
ตำบลโนนประดูD 

จัดกิจกรรม รณรงค?ในพ้ืนท่ี 
ตำบลโนนประดูD                   
(10 หมูDบ)าน) 
 

30,000 
 

100,000 
 

50,000 50,000 50,000 รณรงค? จัด
กิจกรรม 
ประชุม สำรวจ
พ้ืนท่ี 

พืชพันธุ?สมุนไพรในท)องถ่ิน
ได)รับการข้ึนทะเบียน 
อนุรักษ? 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด  ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 10  ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

              10.  ยุทธศาสตร? ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
                  10.2  แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสDงเสริมการใช)

จักรยานในตำบล 

เพ่ือรณรงค?สDงเสริมการใช)

จักรยานในตำบล เพ่ือลด   
มลภาวะและใช)พลังงานอยDางมี
ประสิทธิภาพ และสDงเสริม การ
ออกกำลังกาย และนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพ 

เยาวชน/ประชาชนในเขต

ตำบลโนนประดูD            
(ไมDน)อยกวDา 100 คน ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร)อยละของ เยาวชน /

ประชาชนใช)จักรยานเปbน
พาหนะในการสัญจร แทน
รถจักรยานหรือรถยนต?ใน
เขตตำบล 

เยาวชน/ ประชาชนนิยมการ

ปm~นจักรยานแทนการขับข่ีรถ
จักร ยานยนต?หรือรถยนต?  
เปbนตำบลปลอดมลภาวะ 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

     ก.ยุทธศาสตร?จังหวัด ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมให)มีความสมบูรณ?อยDางยืน  , ท่ี 4  การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   
     ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 10  ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

        10.  ยุทธศาสตร? ด)านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
               10.3  แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ)าแฝกตามแนว

พระราชดำริ อนุรักษ?แหลDงน้ำเพ่ือ 
การเกษตร  ลดโลกร)อน แก)ปmญหา
ดินเค็ม   

- เพ่ือปeองกันการพังทลาย

ของหน)าดิน 
- เพ่ือดำเนินตามรอยพDอ 

พ้ืนท่ีสาธารณ ประโยชน?ใน

เขตตำบลโนนประดูD 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

จำนวน 1 แหDง หน)าดินไมDพังทลายรักษา

สภาพแวดล)อมทางธรรมชาติให)
คงอยูD 

สำนักปลัด 

2 
 
 
 

โครงการประชาอาสาปลูกปsาเฉลิม
พระเกียรติ 

ปลูกต)นไม)เฉลิมพระเกียรติ
แมDของแผDนดิน  

พ้ืนท่ีตำบลโนนประดูD 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 1 แหDง มีพ้ืนท่ีปsาไม)เพ่ิมข้ึน ประชาชน
มีจิตสำนึกการเปbนเจ)าของและ
หวงแหนทรัพยากรปsาไม)ของ
ชาติ 

สำนักปลัด 
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                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกDอสร)างถนนหินคลุก  
เช่ือมระหวDางตำบล จากถนนคอนกรีต  
บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี10 ตำบลโนนประดูD 
อำเภอสีดาเช่ือมถึงบ)านทองหลางน)อย 
ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญD 
จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 
 

กว)าง 5.00 เมตร สูงเฉล่ีย 1.20 
เมตร ยาว 3,500 เมตร    

1,716,900 
 
 
 

1,716,900 
 
 
 

1,716,900 
 
 
 
 

1,716,900 
 
 
 
 

 ความถนนยาว 
3,500 เมตร    

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาระหวDางตำบลและ 
สะดวกในการขนสDง
ผลผลิตทางการเกษตร 

  กองชDาง 

2 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
เช่ือมระหวDางตำบล จากบ)านสำโรง  
หมูDท่ี 4 (สายบ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2 

ถึงบ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1 ตำบลโนนประดูD 
อำเภอสีดา) เช่ือมถึงตำบลดอนตะหนิน  
อำเภอบัวใหญD จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ขนาดผิวจราจร กว)าง 5.00 
เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หินคลุกไหลDทาง

หนา 0.20 เมตร กว)างข)างละ 
0.50 เมตร   

12,375,000 
 
 

 

12,375,000 
 
 

 

12,375,000 
 
 

 

12,375,000 
 
 

 

 ความยาว 
4,500 เมตร    

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชDาง 

3 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
เช่ือมระหวDางตำบล จากบ)านง้ิวเกDา  
หมูDท่ี 9  ตำบลโนนประดูD เช่ือมถึง  
วัดบ)านง้ิวใหมD ตำบลกุดจอก อำเภอ 
บัวใหญD จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ผิวจราจร กว)าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร หินคลุกไหลDทางหนา 
0.20 เมตร กว)างข)างละ 0.50 
เมตร   

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

 ความยาวถนน
350 เมตร  

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชDาง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 153 

 
                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                     องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการซDอมสร)างถนนลาดยางพาราแอส
ฟmลท?ติกคอนกรีตบ)านทองหลางใหญD  
หมูDท่ี 2 ตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา 
เช่ือมเขตอำเภอบัวใหญD จังหวัด
นครราชสีมา   

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ผิวจราจรกว)าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมDน)อยกวDา 18,000 
ตร.มพร)อมตีเส)นจราจร  

11,370,000 11,370,000 11,370,000 11,370,000 11,370,000 ความยาว 
3,000 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

ทาง 
กองชDาง 

5 โครงการซDอมสร)างถนนลาดยางพาราแอส
ฟmลท?ติกคอนกรีตบ)านหนองสะแก หมูDท่ี 5  
ตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา เช่ือมเขต
อำเภอบัวใหญD จังหวัดนครราชสีมา   

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ผิวจราจรกว)าง 6.00 เมตร ยาว
4,245 เมตรหรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมDน)อยกวDา 25,470 ตร.ม 
พร)อมตีเส)นจราจร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบฯ 

15,820,000 15,820,000 15,820,000 15,820,000 15,820,000 ความยาว 
4,245 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

ทาง 
กองชDาง 

6 โครงการกDอสร)างถนน คสล.  
เช่ือมระหวDางตำบล จากบ)านทองหลาง
ใหญD หมูDท่ี 2 ตำบลโนนประดูD เช่ือมถึง
ถนนทางหลวงแผDนดิน หมายเลข 202 
ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญD จังหวัด
นครราชสีมา  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ขนาดผิวจราจร กว)าง 5.00 
เมตร ยาว 3,320 เมตร หนา 
0.15 เมตร หินคลุกไหลDทาง
หนา 0.20 เมตร กว)างข)างละ 
0.50 เมตร   

9,130,000 
 
 
 
 

9,130,000 
 
 
 
 

9,130,000 
 
 
 
 

9,130,000 
 
 
 
 

9,130,000 
 
 
 
 

ความยาว
ถนน 3,320 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชDาง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 154 

 
                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 กDอสร)างถนน คสล. เช่ือมระหวDาง ตำบล
จากถนน คสล. บ)านกระเบ้ือง ต. ดอนตะ
หนิน อ.บัวใหญD ไปบ)านดอนมDวง หมูDท่ี 1   
ถึง บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2  ต.โนน
ประดูD (แผนชุมชน)       

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDาง
ตำบลโนนประดูD อ.สีดา
และตำบลดอนตะหนิน  
อ.บัวใหญD 
 

ถนน คสล. กว)าง 5 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ไหลDทางกว)างข)างละ 0.50 
เมตร 
 

 3,575,000 
 
 
 

3,575,000 3,575,000 
 
 

3,575,000 
 
 
 

3,575,000 
 
 
 

ความยาวถนน 
1,300 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร            
ไป-มา 

กองชDาง 

8 กDอสร)างถนน คสล. คุ)มโนนถ่ัวแปบ  
บ)านหนองสะแก หมูD 5 ถึงบ)านง้ิวเกDา  
หมูD 9 เพ่ือเช่ือมถนน ลาดยางสาย
ประทาย -บัวใหญD (นิเวศน?รัตน?)    

(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวDาง
ตำบล 

ถนน คสล. กว)าง 5 เมตรยาว  
1,644  เมตรหนา  0.15   
เมตร 

3,699,000 
 
 

3,699,000 
 
 

3,699,000 
 
 
 

3,699,000 
 
 

3,699,000 
 
 

ความยาวถนน 
1,644  เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกในการสัญจร             
ไป-มา 

กองชDาง 

9 โครงการกDอสร)างถนน คสล. บ)านโนน
สะอาดหมูDท่ี 10 ถึงบ)านทองหลางน)อย 
หมูDท่ี 1 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัว
ใหญD 

เพ่ือใช)ในการคมนาคม
สัญจรไป-มา ระหวDาง
ตำบล 

 กว)าง 4 เมตร 
ยาว 3,240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ไหลDทางกว)างข)างละ 0.05 
เมตร 

- - 890,000 - - ความยาวถนน 
3,420 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)
อุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

ทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 155 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกDอสร)างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอลฟmลท?คอนกรีต สายบ)านหนอง
สะแก หมูDท่ี 5 ถึง บ)านง้ิวเกDา หมูDท่ี 9   

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

กว)าง 4 เมตร  
ยาว 1,739 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  
ไหลDทางข)างละ 0.5 เมตร 

- 7,577,000 - - - ความยาวถนน 
1,739 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)
เส)นทางในการคมนาคม
ในการสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 

11 โครงการปรับปรุงซDอมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอลฟmลท?คอนกรีต  
บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 ถึง 
ถนนทางหลวงแผDนดินหมายเลข 202 

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

(ชDวงท่ี 1) 
กว)าง 5 เมตร  
ยาว 625 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
ไหลDทางข)างละ 1 เมตร 

-  
 

2,393,000 

- - - ความยาวถนน 
625  เมตร 
(ชDวงท่ี 1) 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)
เส)นทางในการคมนาคม
ในการสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 
 

   (ชDวงท่ี 2) 
กว)าง 7 เมตร  
ยาว 225  เมตร 
หนา 0.04 เมตร  

     ความยาวถนน 
225 เมตร 
(ชDวงท่ี 2) 

  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 156 

 
                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                     องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล 

12 โครงการกDอสร)างถนนลาดยางผิว
จราจรแอลฟmลท?คอนกรีต               
สายบ)านโนนประดูD หมูDท่ี 3               
ถึง บ)านหนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8 

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว)าง 4 เมตร  
ยาว 2,120 เมตร  
หนา 0.05 เมตรไหลDทางข)างละ 
0.50 เมตร 

- - 9,302,000 - - ความยาวถนน. 
2,120 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)
เส)นทางในการคมนาคมใน
การสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 

13 โครงการปรับปรุงซDอมแซมผิวจราจร
พาราแอลฟmลท?คอนกรีต 

สายบ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10 ถึง  
บ)านทองหลางน)อย ตำบลดอนตะหนิน  
อำเภอบัวใหญD   

เพ่ือใช)ในการคมนาคม 
สัญจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว)าง 5 เมตร  
ยาว  370 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  
 

- - 990,000 - - ความยาวถนน 
370 เมตร 

ประชาชนได)รับความ
สะดวกสบายในการใช)

เส)นทางในการคมนาคมใน
การสัญจร ไป-มา 

กองชDาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 157 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
            2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกDอสร)างถนน คสล เช่ือมระหวDาง
ตำบล จากถนนทางหลวงหมายเลช 2 
บ)านตาลาด หมูDท่ี 7 ตำบลโนนประดูD 
อำเภอสีดา ถึงบ)านคู หมูDท่ี 1 ตำบลสำ
พะเนียง อำเภอโนนแดง 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวDางตำบล 
และอำเภอสีดากับอำเภอ
โนนแดง 
 

กว)าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- ระยะทาง 
800 เมตร 

ประชาชนได)รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มาระหวDาง
ตำบลและสะดวกในการ
ขนสDงผลผลิตทางการเกษตร 

อบจ.นครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 158 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
         2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2..2 แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองละเลิงหินโคลน 
บ)านดอนมDวง  หมูDท่ี 1 
(แผนชุมชน) 

 -เพ่ือให)มีแหลDงน้ำเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภค 

กว)าง 100  ยาว 150 
ลึกเฉล่ีย  3.50  เมตร 

2,103,500 
 

2,103,500 
 

2,103,500 
 

2,103,500 
 

2,103,500 
 

หนองมีความลึก
3.50 เมตร 

-ประชาชนมีน้ำใช) 
ในการอุปโภคบริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

2 ขุดลอกสระสาธารณะ             
บ)านโนนประดูD  หมูDท่ี 3  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือให)มีแหลDงน้ำเพ่ือการ อุปโภค
บริโภค 
(พ้ืนท่ี 30 ไรD) 

ขุดลอกสระ กว)าง 100             
ยาว 150ลึกเฉล่ีย 3.50 
เมตร 

1,900,000 
 

 1,900,000 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)ในการ 
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

กองชDาง 

3 ขุดลอกสระหนองไม)ตาย 
บ)านสำโรง หมูDท่ี  4 
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีน้ำอุปโภคบริโภคและ เพ่ือ
การเกษตร (เน้ือท่ี 16 ไรD) 
 

กว)าง 100 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร 
 

   1,900,000  
 

   1,900,000  
 

   1,900,000  
 

   1,900,000  
 

   1,900,000  
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)ในการ 
อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

กองชDาง 

4 
 
 

ขุดลอกหนองระเริง 1,2  
บ)านเสว หมูDท่ี 6  
 

-เพ่ือเก็บกักน้ำ ไว)ในฤดูแล)ง   
-เพ่ือให)มีแหลDงน้ำเพ่ือการ อุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร
(โครงการแก)มลิง) 
 (หนองระเริง1 พ้ืนท่ี 12 ไรD) 
(หนองระเริง2 พ้ืนท่ี 8 ไรD) 

-ขุดหนองระเริง 1 กว)าง 
100 เมตร ยาว 100  เมตร 
ลึก 3.50 เมตร  
 -ขุดหนองระเริง 2 กว)าง 
100เมตร  ยาว 100 เมตร  
ลึก 3.50เมตร 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 

 1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

หนองมีความลึก
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

 กองชDาง 

5 ขุดลอกสระหนองอ)ายแหนบ            

(ฝm~งตะวันออก)บ)านหนองอ)าย
แหนบ  หมูDท่ี 8                 
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือกักเก็บน้ำไว)ใช)เพ่ือ อุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตร  
(พ้ืนท่ี 10ไรD) 

ขุดลอกสระ 

กว)าง 50 เมตร  ยาว 100 
เมตร ลึก  3.00 เมตร 

1,900,000 

 
 

1,900,000 

 
 

1,900,000 

 
 

1,900,000 

 
 

1,900,000 

 
 

สระมีความลึก 

3.00 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

กองชDาง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 159 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
         2.  ยุทธศาสตร?ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                 2..2 แผนงาน การเกษตร (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกห)วยทองหลางใหญD           
บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2  
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีน้ำอุปโภคบริโภคและ เพ่ือ
การเกษตร 

 - ขุดลอก กว)าง 20 เมตร. 
ยาว 500 เมตร.ลึก3.00 
เมตร 
 

 1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

ความลึก3.00เมตร 
  

ประชาชนมีน้ำใช)ในการ 
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตรปeองกันอุทกภัย 

กองชDาง 

7 ขุดลอกลำห)วยสำโรง   บ)านสำโรง 
หมูDท่ี 4  
(แผนชุมชน) 

- เพ่ือเช่ือมตDอทางน้ำระหวDาง ลำ
ห)วยทองหลางใหญD และลำห)วย
เสวในเขต ต.โนนประดูD 

กว)าง 20 เมตรยาว 1,000 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
- พ้ืนท่ีลำห)วยสำโรง            
ต.โนนประดูD  อ.สีดา    

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ความลึก3.00เมตร 
 

มีน้ำจากลำห)วยทองหลาง 
ใหญDไหลเข)าสูDเขตตำบลโนน
ประดูDและปeองกันอุทกภัย 

กองชDาง 

8 ขุดลอกสระน)อย (ทิศตะวันตก)
บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10  
(แผนชุมชน) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว)ใช)เพ่ืออุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

-ขุดลอกสระ กว)าง 100  
เมตร ยาว 100เมตร ลึก
เฉล่ีย3.50เมตร  
-ปรับภูมิทัศน?  

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช)อุปโภค 
บริโภค และมีภูมิทัศน?ท่ี
สวยงาม 

กองชDาง 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 160 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                     องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  
    2  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
  2.3 แผนงาน  การพาณิชย?   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการกDอสร)างระบบกระจาย
น้ำด)วยพลังงานแสงอาทิตย? 

เพ่ือกระจายน้ำสูDแปลงไรDนาของ
เกษตรกรบ)านโนนสะอาด  
หมูDท่ี 10 จำนวน 12 ราย 

กDอสร)างระบบกระจายน้ำ
ด)วยพลังงานแสงอาทิตย?
ให)กับเกษตรกร ไมDน)อยกวDา 
25 ไรD 

- - 1,999,000 - - ระบบกระจายน้ำด)วย
พลังงานแสงอาทิตย? 
จำนวน 1 แหDง 

ประชาชนมีระบบกระจาย
น้ำด)วยพลังงานแสงอาทิตย?
เพ่ือให)เกษตรกรได)เพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 

กรมทรัพยากร
น้ำ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 161 

 
                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร)างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกปeองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของประชาชน   
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 4  การพัฒนาสังคม 
            2.  ยุทธศาสตร? ด)านพัฒนาสังคม 
                 2.1 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการปeองกันและแก)ไขปmญหายา
เสพติด  (กิจกรรมลานกีฬา/สนาม
กีฬา) กDอสร)างสนามกีฬา
เอนกประสงค?เพ่ือสร)างสังคมไทย
เปbนสุข ตามแบบสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหDงประเทศไทย                 
หมูDท่ี 8  บ)านหนองอ)ายแหนบ             
ตำบลโนนประดูD  อำเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

เพ่ือให)มีสถานท่ีออก              
กำลังกายและเลDนกีฬาได)
มาตรฐาน  เปbนการสDงเสริมและ
สนับสนุนให)เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได)ออกกำลัง
กายรDวมกัน  ใช)เวลาวDางให)เกิด 
ประโยชน?  หDางไกลจากอบายมุข
และส่ิงเสพติด สร)างความเข)มแข็ง
และสร)างความสามัคคีให)กับ
ชุมชน 
 

กDอสร)างลานกีฬากลางแจ)ง 
ขนาดพ้ืนท่ี กว)าง 52  เมตร  
ยาว52 เมตร พ้ืนท่ี 2,704 
ตร.ม สถานท่ี โรงเรียนเบญจ
ราษฎร?ศึกษา บ)านหนองอ)าย
แหนบ ตำ.โนนประดูD         
อ.สีดา จังหวัดนครราชสีมา 

1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1  แหDง เด็ก /เยาวชนและประชาชน มี
สถานท่ีออกกำลังกายและเลDน
กีฬาท่ีได)มาตรฐาน ใช)เวลาวDาง
ให)เกิดประโยชน? ลดความเส่ียง
ในการเข)าไปเก่ียวข)องกับยา
เสพติด รวมท้ังมีสุขภาพ
รDางกายสมบูรณ?แข็งแรง 

-กรมสDงเสริม
การปกครอง
ท)องถ่ิน 
-กองชDาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 162 

 
                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   2  ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 
            2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                  2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกDอสร)างถนนลาดยางเช่ือม
ระหวDางตำบล จากหน)าวัดทองหลางใหญD 
บ)านทองหลางใหญD หมูDท่ี 2 ตำบลโนน
ประดูD ถึง ถนนนิเวศน?รัตน? 202                 
ตำบลกุดจอก ตำบลบัวใหญD   

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวDางตำบล 

กว)าง 6 เมตร  ยาว 3,700  
เมตร 
 
(ระยะทางรวม3,700เมตร) 

14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 ความยาว
ถนน 
3,700  
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

-อบจ. 
-กองชDาง 

2 ปรับปรุงผิวลาดยางทางแอสฟmลท?
คอนกรีต  (ASPHALTIC   CON CRETE)  
ถนนสาย สีดา –บัวใหญD ถึงเข)า  บ)าน
หนองอ)ายแหนบ  หมูDท่ี 8   ตำบลโนน
ประดูD  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวDางตำบล 

ผิวจราจร กว)าง 5  เมตร   
ยาว 630 เมตร ไหลDทางลาด
ยางข)างละ 0.50 เมตร  
พร)อมตีเส)นแบDงจราจร และ
เส)นขอบทางจราจร   

1,624,000 1,624,000 1,624,000 1,624,000 1,624,000 ความยาว
ถนน 630  
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

-กรมสDงเสริมการ
ปกครองท)องถ่ิน 
-กองชDาง 

3 โครงการกDอสร)างสะพาน คสล.ข)ามลำ
ห)วยทองหลางน)อย เช่ือมระหวDางตำบล 
บ)านโนนสะอาด หมูDท่ี 10 ตำบลโนน
ประดูD อำเภอสีดา เช่ือมถึง บ)าน
ทองหลางน)อย ตำบลดอนตะหนิน  
อำเภอบัวใหญD   จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวDางตำบล 

สะพาน คสล.   
กว)าง 6.00 เมตร  
ยาว 50เมตร 
 

3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

ความยาว
สะพาน 50
เมตร    

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

-อบจ. 
-กองชDาง 

 

            
                   
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 
                                     องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   2  ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 

         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 
            2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                  2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตDอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการลาดยางผิวทางแอสฟmลท?
คอนกรีต (ASPHALTIC CON CRETE) 
ถนนสายบ)านหนองสะแก – บ)าน
ทองหลางใหญD ตำบลโนนประดูD   อำเภอ
สีดา  จังหวัดนครราชสีมา  
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวDางตำบล 

ผิวจราจร กว)าง 5  เมตร   
ยาว 2,300  เมตร ไหลDทาง
ลาดยาง ข)างละ 0.50 เมตร  
พร)อมตีเส)นแบDงจราจร และ
เส)นขอบทางจราจร   

7,996,000 7,996,000 7,996,000 7,996,000 7,996,000 ความยาวถนน 
2,300  เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวDางตำบลสะดวกย่ิงข้ึน 

-กรมสDงเสริมการ
ปกครองท)องถ่ิน 
-กองชDาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 164 

 
                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   2  ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 
            2.  ยุทธศาสตร? ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
                  2.1 แผนงาน การพาณิชย? 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กDอสร)างปรับปรุงระบบประปา บ)าน
หนองอ)ายแหนบ หมูDท่ี 8    
ต.โนนประดูD 
 

เพ่ือให)น้ำใส สะอาด         
เพียงพอ  สำหรับ
อุปโภคบริโภค    

ปรับปรุงระบบประปา  500,000 500,000 500,000    500,000 500,000   1 แหDง ประชาชนมีน้ำประปาใช)เพ่ืออุปโภค
บริโภคอยDางเพียงพอ 

-กรมสDงเสริมการ
ปกครองท)องถ่ิน 
-กองชDาง 
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                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคGกรปกครองสUวนท6องถ่ิน 

                                    องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   2  ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
              6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                  6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ีขอรับ
เงิน 

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกDอสร)างอาคาร
ศูนย?พัฒนาเด็กบ)านเสว 

เพ่ือให)มีอาคารสถานท่ีไว)ใช) ใน
การเรียนการสอนเด็กเล็ก ท่ีมี
มาตรฐาน  เกิดความปลอดภัย  

กDอสร)างศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดไมDเกิน 50 คน         
ตามแบบ สถ.ศพด.1         
บ)านเสว หมูD 6   
 
 

1,661,300 1,661,300 1,661,300 1,661,300 1,661,300 อาคาร 1 แหDง เด็กเล็กในศูนย?พัฒนา เด็ก
เล็ก  สังกัด อบต.โนนประดูD  
มีอาคารสถานท่ีในการเรียน
การสอนท่ีได)มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
 

กรมสDงเสริมการ
ปกครองท)องถ่ิน 
-กองชDาง 
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                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                                                                                                  สำหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคGกรปกครองสUวนท6องถ่ินดำเนินการโดยไมUใช6งบประมาณ 
                                       องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี   ท่ี 2 ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD   

              1.  ยุทธศาสตร? ด)านการพัฒนาสังคม 
                  1.1 แผนงาน สร)างความเข)มแข็งของชุมขน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเงินทุนกลุDม
อาชีพตามโครงการเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน(กลุDมสDงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมD)  

สนับสนุนอาชีพตามโครงการ
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
หมูDบ)านละ 100,000 บาท  
 

กลุDมเศรษฐกิจชุมชน 
ตำบลโนนประดูD 

300,000 
 

(ตามโครงการ
เงินทุน

เศรษฐกิจ
ชุมชน) (18 

กลุDม) 
 

300,000 
 

(ตาม
โครงการ
เงินทุน

เศรษฐกิจ
ชุมชน) 

300,000 
 

(ตามโครงการ
เงินทุน

เศรษฐกิจ 
ชุมชน) 

300,000 
 

(ตามโครงการ
เงินทุน

เศรษฐกิจ
ชุมชน) 

 

300,000 
 

(ตามโครงการ
เงินทุน

เศรษฐกิจ
ชุมชน) 

 

ไมDน)อยกวDาร)อย
ละ3ของกลุDมท่ี
กู)ยืม 

กลุDมอาชีพมีความเข)มแข็ง
และมีความย่ังยืน 

สำนักปลัด 

2 โครงการศูนย?เรียนรู)ผู)สูงอายุ 
ตำบลโนนประดูD 
 

เพ่ือสร)างเสริม พัฒนา 
คุณภาพผู)สูงอายุ ตาม
แนวทางการดำเนินงานของ 
สสส. 

ผู)สูงอายุตำบลโนน
ประดูD 

400,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ผู)สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เตรียมความพร)อมสังคมเข)า
สูDสังคมผู)สูงอายุ 

สำนักปลัด 

3 โครงการสDงเสริมความเข)มแข็ง
ศูนย?การถDายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

สร)างเสริมความเข)มแข็ง 
พัฒนาคุณภาพของศูนย?การ
ถDายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

คณะกรรมการศูนย?
การถDายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 20 คน 

- 
 

50,000 - - - - คณะกรรมการศูนย?การ
ถDายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรก)าวทันตDอการพัฒนา 

สำนักปลัด 
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                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท6องถ่ินห6าปH  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

        สำหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคGกรปกครองสUวนท6องถ่ินดำเนินการโดยไมUใช6งบประมาณ 
                                          องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร?จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให)เปbนเมืองนDาอยูD 
         ข.ยุทธศาสตร?การพัฒนาขององค?กรปกครองสDวนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
              6.  ยุทธศาสตร? ด)านการศึกษา 
                  6.1 แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผUานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลท่ีคาดวUาจะได6รับ 

หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสDงเสริมการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดประสบการณ? ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค?การบริหารสDวนตำบลโนนประดูD 
(ตามกิจกรรมยDอย 3.1-3.16) 
3.1 โครงการเย่ียมบ)านนักเรียน 
3.2 โครงการสDงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3.3 โครงการคัดแยกขยะเพ่ือลดมลภาวะ 
3.4 โครงการสDงเสริมการดำเนินชีวิตตาม 
    แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง              
    (ออมทรัพย?นับทวี 
3.5 โครงการเรียนรู)นอกสถานศึกษา 
3.6 โครงการพาลูกจูงหลานเข)าวัดฟmงธรรมวันพระ 
3.7โครงการจัดกิจกรรมวันแมD 

3.8โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนป1ใหมD 
3.9โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหDงชาติ 
3.10โครงการนิทานสานฝmน 
3.11โครงการจัดกรรมการไหว)ครู 
3.12โครงการจัดกรรมการวันพDอ ฯ 
3.13โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนฯ 
3.14โครงการสDงเสริมเรียนรู)ภูปmญญา ท)องถ่ิน 
3.15โครงการสDงเสริมระบบสารสนเทศฯ 
3.16โครงการจัดกิจกรรมสDงเสริม 
     สุขภาพโดยกองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพ อบต.โนนประดูD 

เพ่ือสDงเสริมและจัด
ประสบการณ?ให)เด็ก
เล็กในการจัด
กิจกรรมตDางๆตาม
แผนการจัด
ประสบการณ?) 

เด็กเล็กในศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.โนน
ประดูD 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กผDานเกณฑ?ข้ัน
พ้ืนฐาน ได)รับการการ
ปลูกฝmง คDานิยมท่ีดีงาม 

เด็กเล็กได)รับพัฒนาการเตรียม
ความพร)อมสำหรับการเข)า
เรียนตDอในระดับท่ีสูงข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑG 
 แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 )  

 องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป 
 

(ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติ งาน  

ทุกสDวนราชการภายใน อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกสDวน 
-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองขDาง 
-กองการศึกษา 

2 
 

บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 
 
 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 
 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
คอมพิวเตอร?โน)ตบุ|ค (note 
book) จำนวน 6 เคร่ือง พร)อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

คอมพิวเตอร?โน)ตบุ|ค (note book) 
จำนวน 6 เคร่ือง พร)อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 
 

59,400 39,600 - 19,800 19,800 สำนักปลัด 
 

3 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

(คDาครุภัณฑ?
สำนักงาน ) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
(ตู)เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เล่ือน 2 บาน  จำนวน  4  ตู)) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ?
พันธุกรรมพืชฯ 

ตู)เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน 2 บาน 
ขนาดโดยประมาณ กว)าง 40 ซม. ยาว 152 
ซม. สูง 87 ซม. เปbนตู)เหล็กบานเล่ือนกระจก
พร)อมกุญแจล|อค แผDนช้ันสามารถปรับประดับ
สูงต่ำได) จำนวนไมDน)อยกวDา 2 ช้ัน มีช้ันขา

เหล็กพDนสีรองฐานตู) 

21,000 - - - - สำนักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

(คDาครุภัณฑ?
คอมพิวเตอร? 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู)ปฏิบัติงาน  

เคร่ืองพิมพ?ชนิดเลเซอร?หรือชนิด LED ขาว-ดำ 
(38 แผDน/นาที) ชนิด network แบบท่ี 2 

- 15,000 - - - สำนักปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป
(บริหารงานคลัง) 
 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
คอมพิวเตอร?พร)อมจอ 
ขนาด 19 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง 
พร)อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

เพ่ือปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร?/การบันทึก
ข)อมูล e-laas 

คอมพิวเตอร?พร)อมจอขนาด 19 น้ิว 
จำนวน 1 เคร่ือง พร)อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

19,800 - - 19,800 19,800 กองคลัง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑG 
                            แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 ) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารงานคลัง) 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
คอมพิวเตอร?โน|ตบุ|ค (note 
book) จำนวน 2 เคร่ืองพร)อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

- เพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน 
ผอ.กองคลัง (ทดแทนเคร่ือง
เดิมเน่ืองจากไมDรองรับ
โปรแกรมใช)งาน (รุDนใหมD) 
จำนวน 1 เคร่ือง 
- เพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน 
(จัดหาใหมD) 
จำนวน 1 เคร่ือง 

คอมพิวเตอร?โน|ตบุ|ค (note book) 
จำนวน 2 เคร่ืองพร)อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

39,600  
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารงานคลัง) 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
เคร่ืองสำรองกระแสไฟฟeา
ขนาด 800VA จำนวน 4 
เคร่ือง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองสำรองกระแสไฟฟeาขนาด 800VA 
จำนวน 4 เคร่ือง 

10,000 - 2,500 2,500 2,500  
กองคลัง 
 
กองชDาง 

8 เคหะและชุมชน 
 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 

คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
เคร่ืองพิมพ?อิงเจ็ท ขนาด

กระดาษ A3 
จำนวน 1 เคร่ือง 

พิมพ?งานแผนท่ีภาษี เคร่ืองพิมพ?อิงเจ็ท ขนาดกระดาษ A3 
จำนวน 1 เคร่ือง 

7,100 - - - - กองชDาง 

9 เคหะและชุมชน (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
พร)อมจอขนาด 19 น้ิว พร)อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
จำนวน 1 เคร่ือง 

เพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน
เขียนแบบของกองชDาง
(ทดแทนเคร่ืองเดิมเน่ืองจาก
ไมDรองรับโปรแกรมใช)งานรุDน
ใหมD)  

คอมพิวเตอร?สำหรับประมวลผล แบบท่ี 1
พร)อมจอขนาด 19 น้ิว พร)อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เคร่ือง 
 

25,800 - - - 
 
 

 

- 
 
 

 

กองชDาง 

แบบ ผ.03 
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       บัญชีครุภัณฑG 

                         แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 ) 
                          องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 งานการศึกษา (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
พร)อมจอขนาด 19 น้ิว พร)อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
จำนวน 1 เคร่ือง 

เพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน 
(ทดแทนเคร่ืองเดิม
เน่ืองจากไมDรองรับ
โปรแกรมใช)งาน รุDนใหมD) 

คอมพิวเตอร?พร)อมจอขนาด 19 น้ิว พร)อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เคร่ือง 
 

19,800 - - -  กองการศึกษา 

11 เคหะและชุมชน 
 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?การเกษตร 
เคร่ืองปm†มน้ำแบบหอยโขDง  
ขนาด 1 แรง จำนวน 3 เคร่ือง 

เพ่ือใช)สำหรับงานระบบ
ผลิตน้ำประปา  

เคร่ืองปm†มน้ำแบบหอยโขDง ขนาด 3 แรง 
จำนวน 3 เคร่ือง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชDาง 
(งานประปา) 

12 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
โต|ะคอมพิวเตอร? จำนวน 4 ตัว  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต|ะคอมพิวเตอร? จำนวน 3 ตัว 10,000 - - -  กองชDาง 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

13 บริหารงานท่ัวไป 

(บริหารท่ัวไป) 

(คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน

ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

เก)าอ้ีคอมพิวเตอร?ปรับระดับได) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

เก)าอ้ีคอมพิวเตอร? จำนวน  7 ตัว 10,500 3,000 9,000 9,000 9,000 สำนักปลัด 

กองคลัง 
กองชDาง 
กองการศึกษา 

14 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

ครุภัณฑ?ยานพาหนะ
และขนสDง 

รถจักรยานยนต? ขนาด 110 
ซีซ| แบบเกียร?อัตโนมัติ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จำนวน 1 คัน - 48,500 - -  สำนักปลัด 

15 บริหารงานท่ัวไป คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?ไฟฟeาและวิทยุ เพ่ือใช)ในการนำเสนอส่ือ
ประชาสัมพันธ? 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร?ไฟฟeา ขนาดเส)น
ทแยงมุม 120 น้ิว จำนวน 1 อัน 

- 15,300 - -  สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 
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          บัญชีครุภัณฑG 

                          แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 ) 
                            องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหารท่ัวไป 
(บริหารงานคลัง) 

คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?สำนักงาน เพ่ือใช)เก็บเอกสารงาน
แผนท่ีภาษี 

ตู)เหล็ก 4 ล้ินชัก 
จำนวน 2 ตู) 

- 15,800 - - - 
กองคลัง 

เพ่ือใช)เก็บเอกสารงาน
การเงิน งานบัญชี 

ตู)เหล็ก 2 บานเป}ด 
จำนวน 2 ตู) 

- 11,000 - - - 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือใช)ในงานพัสดุ 
(ทดแทน) เคร่ืองเดิมท่ี
ล)าสมัย 

เคร่ืองปร๊ินเตอร? เลเซอร? หรือ LED ชนิด 
Network แบบท่ี 1 - 8,900 - - 8,900 

17 เคหะและชุมชน คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?โรงงาน เพ่ือใช)ในงานวางทDอและ
ติดต้ังหรือถอดประกอบ 

ประแจจับแป¢ปแบบโซD  
ขนาด 8 น้ิว 
จำนวน 1 ตัว 

- 31,350 - - - 
 
 
กองชDาง 

ประแจจับแป¢ปขาเดียว  
ขนาด 6 น้ิว 
จำนวน 1 ตัว 

- 8,300 - - - 

18 การพาณิชย? คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?สำนักงาน เพ่ือใช)เก็บเอกสารงาน
กิจการประปา 

ตู)เก็บเอกสาร 2 บานเป}ด 
จำนวน 1 ตู) 

- 5,500 5,500 5,500 5,500 
กองคลัง (กิจการ
ประปา) 

แบบ ผ.03 
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          บัญชีครุภัณฑG 

                           แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 ) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 บริหารงานศึกษา คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือใช)ในงานกอง
การศึกษา (ทดแทน) 
เคร่ืองเดิมท่ีล)าสมัย 

เคร่ืองปร๊ินเตอร? เลเซอร? ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หน)า/นาที) 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

20 บริหารท่ัวไป คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือรองรับการยกเลิก
สำเนาเอกสารใน
กระบวนการ การ
ลงทะเบียนและย่ืนคำ
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู)สูงอายุ การลงทะเบียน
และย่ืนคำขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ และการ
ขอรับการสงเคราะห?
ผู)ปsวยเอดส? 

จัดซ้ือเคร่ืองอDานบัตรแบบอเนกประสงค? 
(Smart Card Reader) มีคุณสมบัติไมDต่ำ
กวDาเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ?ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด จำนวน  3 
เคร่ือง 

- 2,100 - - - สำนักปลัด 

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกสDวน แบบต้ังพ้ืน หรือ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 1 เคร่ือง 

- 34,800 - 34,800 - สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 173 

 
          บัญชีครุภัณฑG 

                          แผนพัฒนาท6องถ่ิน ( พ.ศ.2561  -  2565 ) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกสDวน แบบต้ังพ้ืน หรือ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 13,000 บีทียู 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 13,000 บีทียู 
จำนวน 1 เคร่ือง 

- 30,100 - - - สำนักปลัด 

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองตัดแตDงก่ิงไม) - 10,000 - - - สำนักปลัด 

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

พัดลมระบายอากาศ 
ขนาด 8 น้ิว จำนวน 2 ตัว 
 

- 3,500 - - - สำนักปลัด 

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือลดแสงขณะ
ปฏิบัติงาน 

ติดต้ังมูDล่ีปรับแสง ขนาด 
กว)าง 150 ซม. สูง 150 ซม. 
จำนวน 5 ชDอง 

- 12,400 - - - สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 
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      บัญชีครุภัณฑG 
                       แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง- 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือลดแสงขณะ
ปฏิบัติงาน 

ติดต้ังมูDล่ีปรับแสง ขนาด 
กว)าง 190 ซม. สูง 140 ซม. 
จำนวน 1 ชDอง 

- 2,500 - -  สำนักปลัด 

27 บริหารงานท่ัวไป (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?ไฟฟeาและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

(1) ติดต้ังกล)องวงจรป}ดสำนักงาน อบต. 220,000 100,000    สำนักปลัด 

28 บริหารงานท่ัวไป (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

(1) เคร่ืองสำรองกระแส 
ไฟฟeา ขนาด 500 วัตต? จำนวน 2 ตัว 

 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัด 

29 สาธารณสุข (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สำหรับใสDชุด
ผู)ปฏิบัติงาน EMS 

(1) ตู)เหล็กล็อคเกอร? 
แบบช้ัน 6 ชDอง 

7,000     สำนักปลัด 

30 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารงานคลัง) 

(ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

(1) เคร่ืองสำรองไฟฟeา 
ขนาด 500 วัตต? 
จำนวน 2 ตัว 

  5,000 5,000 5,000 กองคลัง 

31 เคหะและชุมชน (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำรวจ 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

(1) ไม)สต|าฟ แบบชัก 
ขนาด 4 เมตร จำนวน 1 อัน 
(2) ล)อวัดระยะ จำนวน 1 ตัว 

2,500 
 
 

4,500 

    กองชDาง 

แบบ ผ.03 
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    บัญชีครุภัณฑG 
                       แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน - เพ่ือใช)ในการปฏิบัติการ เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26000 BTU 
จำนวน 2 เคร่ือง 

- 36,000 - 36,000 - สำนักปลัด 

33  บริหารงานท่ัวไป คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองพิมพ?ชนิดเลเซอร? (ขาว-ดำ) 
ชนิด network แบบท่ี 1 

- 7,900 - 7,900 - สำนักปลัด 

34 บริหารงานท่ัวไป คDาครุภัณฑ? ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือใช)ในงานกอง
การศึกษา (ทดแทน) 
เคร่ืองเดิมท่ีล)าสมัย 

เคร่ืองพิมพ?ชนิดเลเซอร?หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  

- 10,000 - - 10,000 สำนักปลัด 

35 สาธารณสุข (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?การเกษตร เพ่ือปeองกันและควบคุม
โรคไข)เลือดออก 

เคร่ืองพDนหมอกควัน - 59,000 59,000 - - สำนักปลัด 

36 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร? สาหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมDน)อยกวDา 
19 น้ิว) 

- - 22,000 - 22,000 สำนักปลัด 

       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.03 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑG 
                       แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ 

เก)าอ้ีสำนักงาน 5 ตัว  - 9,000 - - - สำนักปลัด 

38 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?โฆษณาและเผยแพรD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โทรทัศน? แอลอีดี LED แบบ Smart TV 
ขนาด 40 น้ิว ขนาด 1208 x 1080 พิกเซล 

- 14,000 - - - สำนักปลัด 

39 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือใช)บริการประชาชน พัดลมระบายอากาศฝmงผนัง ขนาด 10 น้ิว - 2,500 - - - สำนักปลัด 

40 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?โฆษณาและเผยแพรD - เพ่ือให)ผู)บริหารติดตาม
ขDาวสารตามนโยบายของ
รัฐบาล 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โทรทัศน? แอลอีดี LED แบบ Smart TV 
ขนาด 32 น้ิว ขนาด 1,366 x 768 พิกเซล 
จำนวน 5 เคร่ือง 

- 28,500 - - - สำนักปลัด 

- 9,500 - - - กองคลัง 

- 9,500 - - - กองชDาง 

 41 บริหารงานท่ัวไป (คDาครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?งานบ)านงานครัว เพ่ือใช)ในการให)บริการ
ประชาชน 

ถังต)มน้ำร)อนไฟฟeาสแตนเลส ขนาด 20 น้ิว - 8,500 - - - สำนักปลัด 

42 บริหารงานท่ัวไป (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?ไฟฟeาและวิทยุ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย?สินของ
ประชาชนในตำบลโนน
ประดูD 

ติดต้ังกล)องวงจรป}ด (CCTV) ภายในตำบล
โนนประดูD 

- - 1,000,000 - - สำนักปลัด 

43 บริหารงานท่ัวไป (ครุภัณฑ?ท่ีดิน
ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
 

เพ่ือใช)เปbนโต|ะหมูDบูชา
พระพุทธรูปในห)องประชุม
สภา อบต. โนนประดูD 

โต|ะหมูDบูชา ขนาด 9 น้ิว 9 ตัว จำนวน  
1 ชุด 

- 8,500 - - - สำนักปลัด 

 



แผนพัฒนาท)องถิ่นห)าป1 (พ.ศ.2561 - 2565) 177 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑG 

                       แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
                           องคGการบริหารสUวนตำบลโนนประดูU อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงคG 
เปdาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑG) 

งบประมาณและท่ีผUานมา 
หนUวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

(คDาครุภัณฑ?
สำนักงาน) 
คDาครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?สำนักงาน 
(ตู)เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เล่ือน 2 บาน  จำนวน 2 ตู)) 

เพ่ือในการเก็บเอกสาร ตู)เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน 2 บาน 
เปbนตู)เหล็กบานเล่ือนกระจกพร)อมกุญแจ
ล|อค แผDนช้ันสามารถปรับประดับสูงต่ำได) 
จำนวนไมDน)อยกวDา 2 ช้ัน มีช้ันขาเหล็กพDนสี
รองฐานตู) 

- 11,000 - - - สำนักปลัด 

45 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

(ครุภัณฑ?ท่ีดิน

ส่ิงกDอสร)าง) 
ครุภัณฑ? 

ครุภัณฑ?อ่ืน ๆ  เพ่ือใช)ในการทดสอบ

ภาคสนามงานกDอสร)าง 
ถนน สะพาน คอนกรีต  
ฯลฯ เปbนต)น 

เคร่ืองมือทดสอบภาคสนามงานกDอสร)าง 

ถนน สะพาน คอนกรีต ฯลฯ เปbนต)น 
จำนวน 1 ชุด 

- 20,000 20,000 - - กองชDาง 

46 บริหารงานท่ัวไป 
(บริหารท่ัวไป) 

ครุภัณฑ? ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เพ่ือใช)ทดแทนเคร่ืองพิมพ?
งานจัดเก็บรายได)ท่ีชำรุด 

เคร่ืองพิมพ? Multifunction แบบฉีดพร)อม
ติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer) เกณฑ?
ราคากลางและครุภัณฑ? พ้ืนฐานครุภัณฑ?
คอมพิวเตอร? ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

- 8,000 - - - กองคลัง 

 8,000    สำนักปลัด 

 
















