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คำนำ 

 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาตำบลเพ่ือ
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกๆด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักแนวคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมี
ทางเลือกและแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งโครงการ ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความกินดี อยู่ดีของประชาชน 
 คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน
ตลอดจนข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้นำปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล  มาจัดลำดับความสำคัญและบูรณาการ
วางแผนร่วมกันเพ่ือจัดทำโครงการ / กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และนำไปสู่การ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                 หน้า 
 
บทนำ          ๑ 
ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      ๓ 
ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๑๒ 
ส่วนที่  ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     ๓๘ 
  ๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)     ๔๒ 
  ๒. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)    ๔๕ 
  ๓. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๑)   ๑๓๖ 
  ๔. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)      ๑๔๘ 
ส่วนที่  ๔ การติดตามและประเมินผล      ๑๕๙ 
ภาคผนวก             
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บทนำ 
.................................................. 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นลักษณะการกำหนดรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังเป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้นที่จะใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วง ๕ ปี ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓.  เป็นการจัดเตรียมและจัดลำดับโครงการและกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๔. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑.๑   การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปของตำบล ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งจากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล  แผน
ชุมชน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช.๒ ค. ทั้งจากภายในและภายนอกเขตความรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่
จะนำมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนาให้ถูกต้อง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้
ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา  ทั้ง  ๑๑  
หมู่บ้าน เพ่ือกำหนดประเด็นการพัฒนา  โครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 
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  ๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล   นำข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑.๑ นำมาวิเคราะห์ตามเทคนิค SWOT 
Analysis  เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
 ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   โดยการนำปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา  แล้วนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓. จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม 
 ๔. การขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ และจัดส่งแผนพัฒนาให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนามีรายละเอียดแผนงาน/โครงการในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม 
 ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาสามารถดำเนินการพัฒนาได้ครอบคลุมในทุกๆด้าน 
 ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด และตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ 
  ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอด่านขุนทด  ไปตามทางหลวงแผ่นดินเส้นอำเภอสีคิ้ว – ชัยภูมิ     
เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๓๐๐๓  สายบ้านโคกน้อย – บ้านเจริญผล   ระยะทางประมาณ  
๒๐  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  
จุดกึ่งกลางของตำบลอยู่บริเวณพิกัด  UB ๑๑๐๙๒๐ 
     ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช  ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  และที่ราบลุ่มแม่น้ำสาขาลุ่มน้ำมูลตอนบน  พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การทำการเกษตร ประเภทพืชไร่  พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันมี
พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  ดินเปรี้ยว ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ 
     ๓) ลักษณะภูมิอากาศ 
         สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลโนนเมืองพัฒนา  มีสภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้งและมี
สภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน  โดยสามารถแบ่งช่วงฤดูกาลของแต่ละปี ได้ดังนี้ 
   ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  – ตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ๔) ลักษณะของดิน 
 โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกและในบางส่วนเป็นดินเค็มกับดินเปลี่ยว 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  ๑) เขตการปกครอง (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องถิ่นอำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ราชกิจจานุเบกษา  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑) 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนามีหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ  จำนวน  
๑๑  หมู่บ้าน  คือ 
 หมู่ที่  ๑ บ้านโนนเมือง  หมู่ที่  ๒       บ้านโนนเต็ง 
 หมู่ที่  ๓   บ้านคลองแคใต้  หมู่ที่  ๔       บ้านคลองแคเหนือ 
 หมู่ที่  ๕ บ้านห้วยดินดำ  หมู่ที่  ๖       บ้านดงมะเกลือ 
 หมู่ที่  ๗ บ้านโนนสายทอง  หมู่ที่  ๘       บ้านหัวทำนบ 
 หมู่ที่  ๙ บ้านสระสี่เหลี่ยม  หมู่ที่  ๑๐     บ้านใหม่ทรายทอง 
  หมู่ที่  ๑๑  บ้านคลองแคกลาง 

     ทิศเหนือ 
  ติดต่อตำบลมาบกราด กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางลำห้วยโกรกน้ำขาว บริเวณพิกัด R T ๑๑๐๐๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำห้วยโกรกน้ำขาว 
ผ่านถนน รพช.สายเจริญผล – โคกน้อย บริเวณพิกัด   R S ๑๔๔๙๗๓  สิ้นสุดที่ถนนสายบุ่งหวาย – โนนเต็ง   
บริเวณพิกัด R S ๑๕๑๙๖๘  ระยะทางประมาณ  ๖ กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๖  กิโลเมตร 
 
 
 

 ทิศตะวันออก 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

  ติดต่อตำบลสระพระ   กิ่งอำเภอพระทองคำ   จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนสายบุ่งหวาย – โนนเต็ง บริเวณพิกัด R S ๑๕๑๙๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านไร่นา ถึงหลักไม้
แก่น บริเวณพิกัด R S ๑๓๖๙๕๕   ระยะทางประมาณ   ๒ กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ผ่านไร่นา ถึงถนน รพช.
สายดอนมุกมัน – ประคำ บริเวณพิกัด R S ๑๓๗๙๑๕ ระยะทางประมาณ ๔.๑ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ผ่านทุ่งนาสิ้นสุดที่ริมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  บริเวณพิกัด S B ๑๑๙๘๖๓ ระยะทางประมาณ   ๕.๕   
กิโลเมตร   รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๑.๖  กิโลเมตร 
 ทิศใต ้
  ติดต่อตำบลหนองบัวละคร   อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากริมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร   บริเวณพิกัด   S B ๑๑๙๘๖๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามริมอ่างเก็บ
น้ำลำเชียงไกร   ถึงกลางลำห้วยคลองแค   บริเวณพิกัด R S ๑๑๘๘๘๙ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร   
ไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนสายหนองบัวละคร – ห้วยดินดำ บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๘๘๕  ระยะทางประมาณ 
๒.๑ กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามริมถนนถึงสายหนองบัวละคร – ห้วยดินดำ บริเวณพิกัด R S ๐๙๘๙๐๑ 
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด   R S ๐๘๕๙๐๐  
ระยะทางประมาณ ๑.๓  กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือถึงถนนสายโนนสง่า – ห้วยดินดำ บริเวณพิกัด R S 
๐๘๕๙๑๑  ระยะทางประมาณ ๑  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  สิ้นสุดที่กลางถนนสายบ้านสระข้ี
ตุ่น – หนองบัวละคร  บริเวณพิกัด R S  ๐๗๐๙๒๔ ระยะทางประมาณ    ๒  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้าน
ทิศใต้ประมาณ ๑๐.๔ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก 
  ติดต่อตำบลหนองบัวละคร  และตำบลหนองบัวตะเกียด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกลางถนนสายบ้านสระขี้ตุ่น – หนองบัวละคร บริเวณพิกัด           R 
S ๐๗๐๙๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงกลางถนนสายสระขี้ตุ่น    –    ห้วยดินดำ   บริเวณพิกัด R 
S ๐๗๕๙๒๕ ระยะทางประมาณ ๐.๕  กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือกลางถนนทางเข้าบ้านดงมะเกลือ บริเวณ
พิกัด R S ๐๗๖๙๓๘  ระยะทางประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึ งกลางถนนสาย
บ้านหนองไทร – บ้านหัวทำนบ บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๙๕๓ ระยะทางประมาณ ๒.๙ กิโลเมตร ถึงกลางถนน
สายบ้านหนองแดง   – บ้านโนนเต็ง    บริเวณพิกัด   R  S   ๑๐๖๙๘๓     ระยะทางประมาณ  ๓  กิโลเมตร 
สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยโกรกน้ำขาว บริเวณพิกัด R T ๑๑๐๐๐๕ ระยะทารงประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร รวม
ระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๙.๙ กิโลเมตร    
 เนื้อท่ี 
       ตำบลโนนเมืองพัฒนา  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  ๔๗.๗๔  ตารางกิโลเมตร (๒๙,๘๓๘ ไร่)  

  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
    เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลโนนเมืองพัฒนา ณ วันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  จำนวน   ๓๕๓  ราย 
 พ้ืนที่เพาะปลูก 
  มีพ้ืนที่เพาะปลูก จำนวน ๑๕,๘๔๙.๒๕  ไร่ (ตามสำเนาเกษตรอำเภอด่านขุนทด วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕) 
 ข้อมูลพ้ืนที่ของหมู่บ้านในตำบลโนนเมืองพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 

พื้นที่/
ไร่ 

๒,๑๙๐ ๓,๐๐๙ ๕,๓๕๒ ๓,๔๖๖ ๑,๖๙๕ ๔,๕๙๐ ๑,๓๒๒ ๒,๘๗๕ ๑,๗๑๐ ๒,๐๙๙ ๑,๕๓๐ ๒๙,๘๓๘ 

 

       
  ๒) การเลือกตั้ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

  สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา ทั้งหมด จำนวน ๑๑  คน คือ 
๑. นายชาญ ยอดพังเทียม สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑ 
๒. นายเฉลิม เหิกขุนทด สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๒ 
๓. นายช่วย  เจริญ  สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๓ 
๔. นายพนม ศรัทธาธรรม สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๔ 
๕. นายดำรงฤทธิ์ บุญมา  สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๕ 
๖. นายอนิวุฒิ กรึงพุทรา สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๖ 
๗. นายประดิษฐ์ กรึงพุทรา สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๗ 
๘. นายบุญช่วย เหิมขุนทด สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอำนวย บอขุนทด สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายประเสริฐ ใหญ่พุทรา สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายทนงค์ รามสันเทียะ สมาชิกสภาตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ 

   ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลโนนเมืองพัฒนา 
๑. นายเดช   ปั่นสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
๒. นายสมบูรณ์ จันทเชิด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
๓. นายบุญส่ง ขวบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 
๔. นายบรรจง พอขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
๕. นายไพฑูรย์ มนทองหลาง กำนันตำบลโนนเมืองพัฒนา  
๖. นางจรัส  วิริยะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
๗. นายประเสริฐ แหขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 
๘. นายสมัย  เวียนขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘  
๙. นายชลอ  พิงสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุรสิงห์ มิ่งมณี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายคนึง  ชอบสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ 

         ๓. ประชากร               
             ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร    ครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๑   ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 
จำนวน

ครัวเรือน 
๑๖๒ ๑๗๖ ๑๒๗ ๑๘๐ ๖๙ ๑๐๔ ๕๐ ๑๑๐ ๙๕ ๒๐๑ ๑๒๗ ๑,๔๐๑ 

ประชากรทั้งสิ้น  ๔,๔๙๕   คน   แยกเป็น ชาย  ๒,๑๘๙  คน หญิง  ๒,๓๐๖  คน  แยกเป็น 
 

หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 
ชาย ๒๕๓ ๒๖๒ ๒๐๓ ๓๓๔ ๘๘ ๑๖๔ ๗๖ ๑๕๙ ๑๑๘ ๓๒๘ ๒๐๔ ๒,๑๘๙ 
หญิง ๒๕๓ ๒๗๕ ๒๒๑ ๓๓๔ ๘๓ ๑๗๒ ๗๔ ๑๘๒ ๑๕๓ ๓๕๓ ๒๐๖ ๒,๓๐๖ 
รวม ๕๐๖ ๕๓๗ ๔๒๔ ๖๖๘ ๑๗๑ ๓๓๖ ๑๕๐ ๓๔๑ ๒๗๑ ๖๘๑ ๔๑๐ ๔,๔๙๕ 

 
 
 

    ๔. สภาพทางสังคม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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        ๑) การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน ๑ แห่ง 
  โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน ๒ แห่ง 
  ศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน - แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๓ ศูนย ์
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน      ๑      แห่ง 
         ๒)  การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               จำนวน     ๑ แห่ง 
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     จำนวน     ๒ คน  
  ลูกจ้างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน     ๓ คน 
  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน     จำนวน   ๑๐๙ คน 
          ๓)   อาชญากรรม 
                ในพ้ืนพี่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาไม่เคยมีอาชญากรรมเกิดข้ึน 
 ๔)  ยาเสพติด  
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้รับแจ้งมีคนติดยาเสพติด 
           ๕) สังคมสงค์เคราะห์ 
  เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เป็นรายบุคคล อาจเป็นการจัดหาบริการ
การให้คำปรึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้เขาได้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะตนปรับพฤติกรรม     และ
ช่วยส่งเสริมให้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิต การเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ 

      ๕. ระบบการบริการพื้นฐาน 
 ๑. การคมนาคม 
  ๑.๑ เส้นทางคมนาคมสายหลักมีจำนวน  ๒  เส้นทาง  ได้แก่ 
   ๑) ถนนทางหลวงชนบท  สาย นม.๓๐๐๓  บ้านโคกน้อย–เจริญผล  ระยะทาง  ๒๐  
กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ๒๐๑ และสาย ๒๐๕ โดยสามารถใช้
เป็นเส้นทางเลี่ยงไปชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นได้ 
   ๒) ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๔๐๐๘  ถนนหักน้อย–อำเภอพระทองคำ  ระยะทาง  
๒๓  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  เริ่มจากแยกถนนทางหลวงชนบทสาย ๒๑๔๘ ด่านขุนทด -
นครราชสีมา บริเวณบ้านหักน้อย เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๒๐๕  บริเวณสี่แยกไฟแดง  อำเภอพระ
ทองคำ  ตัดผ่านบ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนาสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะช่วงตำบล
โนนเมืองพัฒนาที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงไปชัยภูมิและจังหวัด
ขอนแก่นได้ 
  ๑.๒ เส้นทางคมนาคมสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีจำนวนทั้งสิ้น  ๗  เส้นทาง   ได้แก่ 
   ๑) ถนนหินคลุกและถนนลาดยาง  สายคลองแคกลาง – สระสี่เหลี่ยม  ระยะทาง  ๒  
กิโลเมตร  เริ่มจากทางแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย นม.๔๐๐๘  สายพระทองคำ–ถนนหักน้อย ถึง
โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  ติดทางหลวงชนบทสาย นม.๓๐๐๓  บ้านโคกน้อย-เจริญผล 
   ๒) ถนนหินคลุก สายโนนสายทอง – โนนโนนเมือง  ระยะทาง  ๓.๕  กิโลเมตร  เริ่มจาก
บ้านโนนสายทอง หมู่ที่  ๗ ถึงแยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๓๐๐๓ บริเวณหน้าโรงเรียนโนนเมือง 
   ๓) ถนนหินคลุก  สายดงมะเกลือ – หัวทำนบ  ระยะทาง  ๒.๕  กิโลเมตร  เริ่มจากศาลา
ประชาคมบ้านดงมะเกลือ  หมู่ที่ ๖  ถึง แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๓๐๐๓  
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   ๔) ถนนหินคลุก สายบ้านโนนเมือง  เชื่อมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเต็ง – บ้านคลองแค
เหนือ  ระยะทาง  ๒.๓  กิโลเมตร  และจากบ้านโนนเมือง ถึงสามแยกถนนเส้นเชื่อมระหว่างบ้านโนนเต็ง หมู่
ที่ ๒ ถึงบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔   
   ๕) ถนนลูกรัง  สายบ้านคลองแคเหนือ – บ้านโนนเต็ง  เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท 
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม.๔๐๐๘ ถึง   ถนนทางหลวงหมายเลข   นม    ๓๐๐๓    ระยะทาง    ๗.๕   กิโลเมตร 
   ๖) ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – คลองแคใต้  เชื่อมระหว่างบ้านคลองแคเหนือ ติด
ถนนทางหลวงชนบทมายเลข นม.๔๐๐๘  สายปะคำ – ถนนหักน้อย  ระยะทาง  ๒.๒  ผ่านบ้านคลองแคใต้ 
หมู่ที่  ๓  เชื่อมกับตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
   ๗) ถนนหินคลุก  สายบ้านโนนสายทอง  เชื่อมทางหลวงชนบทสาย นม ๓๐๐๓ – บ้าน
โนนสายทอง  ระยะทาง  ๓.๕  กิโลเมตร  เริ่มจาก  บ้านโนนสายทอง  หมู่ที่  ๗ ถึงทางแยกถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข นม ๓๐๐๓ บริเวณหน้าลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
   ๑.๓ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   -   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง 

 ๒. การใช้ไฟฟ้า 
  ประชาชนในตำบลโนนเมืองพัฒนามีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.  การประปา 
               ประชาชนในตำบลโนนเมืองพัฒนามีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
          ๔.  โทรศัพท์ 
               ประชาชนในตำบลโนนเมืองพัฒนามีโทรศัพท์ใช้ทุกหลังคาเรือน 
          ๕. ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
              ตำบลโนนเมืองพัฒนา มีระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

   ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๑. การเกษตร  
    มีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตร   จำนวน      ๑,๒๗๑    ครัวเรอืน  
๒. การปศุสัตว์ 
    มีครัวเรือนที่ข้ึนทะเบียนปศุสัตว์ในตำบลโนนเมืองพัฒนา  จำนวน   ๓๕๓  ราย 
๓. อุตสาหกรรม 
    ตำบลโนนเมืองพัฒนามีอุตสาหกรรม  จำนวน  ๔  แห่ง            

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑. การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐       
-  วัด             ๗    แห่ง  
-  สำนักสงฆ์  ๑    แห่ง 

      ๒. ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีการเลี้ยงศาลตะปู่ประจำหมู่บ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม 
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-  ประเพณีขวัญข้าว    ประมาณเดือน  กันยายน 
-  ประเพณีวันสารท    ประมาณเดือน   ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีเทศน์มหาชาต ิ   ประมาณเดือน   พฤศจิกายน ถึงเดอืนกุมภาพันธ ์
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดอืนธันวาคม 

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดโคราช    

๔. OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากผลิตของใช้ใช้เองในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก   ผ้าเช็ดเท้า   เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่   พริกจินดาป่น   กล้วยฉาบ   
ขนมข้าวเกรียบ    

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. น้ำ   
    เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำบาดาล ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา แต่ไม่

เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตร และน้ำบางแห่งเป็นน้ำเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
๒. ป่าไม ้  
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

 ๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เป็นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  
ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำฝน และน้ำบาดาลบางส่วน น้ำ
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน เพราะมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่นสวยงาม 

๙. อื่น ๆ  
  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือนำผลการสำรวจมา
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้าน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่
ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้ 
 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป   ได้ตรวจสุขภาพประจำปี   
  ๒)  ประชากรมีการสูบบุหรี่  ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนเมืองพัฒนา 
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  ๓)  ประชากรมีการดื่มสุรา   ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนเมืองพัฒนา 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๒๐,๐๐๐  บาท    
  ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  
  
      
    ************************************ 
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ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค   
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่

มั่นคง มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
๒. ความม่ังคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง   สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

๒.๓ มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  อาทิ  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน และทุนอ่ืน ๆ 
๓. ความย่ังยืน 

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้    และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดย 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก 

๓.๓ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุก 
ช่วงวัยให้เป็นคนดี   เก่ง  และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ ด้านความม่ันคง 

เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ทุกระดับ และทุกมิติ 
 
 
เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม

ใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. ความสุขของประชากรชาวไทย 
๒. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
๓. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
๔. บทบาทและการยอมรับในการด้านความม่ันคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕  ประเด็นหลัก 
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง 
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๑.๒ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
๑.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมัน่คงที่สำคัญ 

๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๒.๑ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
๒.๒ ติดตาม เผ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
๒.๓ สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๔ รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
๓.๑ พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง ภาครัฐและ 

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 

๓.๓ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

๔.๑ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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๔.๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
๔.๓ ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 

๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
๕.๑ พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ 

มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.๒ บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
๕.๓ พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 
เป้าหมายที ่๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
๒. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก 
       ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า 

๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น 
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

๑.๒ เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
๑.๓ เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
๑.๔ เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

      ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

      ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๓.๔ ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

      ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่มไทย เชื่อมโลก 
๔.๑ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๔.๒ การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๓ การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
๔.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๔.๕ การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 

      ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๕.๑ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
๕.๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๕.๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๕.๔ การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๕.๕ การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ 

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม 
เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นหลัก 
๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา 
๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
๑.๗ การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๒.๑ ชว่งการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
๒.๒ ชว่งวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๓ ชว่งวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๒.๔ ชว่งวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี 

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
๕. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๗.๑ การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ 

สังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
เป้าหมาย ๓๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
เป้าหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า

เป็น 
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ 

เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน 
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โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๓. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเปน็ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
๔. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก 
๑. การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก

กลุ่ม 
๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี 

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
๒.๒ กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง 

ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ 

บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด 
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๖ การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง 

พลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓.๓ สนบัสนนุความรว่มมือระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
๔.๓ สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ  
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน  
เป้าหมาย  ๒๐ ปี  

เป้าหมายที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล  

เป้าหมายที่ ๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

เป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้  
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

เป้าหมายที่ ๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
๑. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
๓. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๕.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

๕.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ 
๖. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 

๖.๑ จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง 
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๖.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม 
แผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน 

๖.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

๖.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๖.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๖.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน 
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
๗. พฒันาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๗.๑ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
๗.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ 

ใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
๗.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๗.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
๗.๕ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
๘. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๘.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
๘.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
๘.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
๘.๔ พัฒนาและดำเนินโครงการ   ที่ยกระดับกระบวนทัศน์   เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 
เป้าหมายที่ ๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
๑. ระดับความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
๒. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
5. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 

๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
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๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย 

๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ 
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสงู มุ่งมัน่และเป็นมืออาชีพ 
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม 

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 

๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปน็ธรรมและตรวจสอบได้ 
๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธภิาพการใชก้ฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง 
๘.๓ หนว่ยงานในกระบวนการยุตธิรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์รว่มกัน 
๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลอืก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

๒.๑ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
มีทั้งหมด ๒๐ ประเด็น ดังนี้ 

๑.การพัฒนานวัฒกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ   เพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ 

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๓. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ 

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๗.การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัฒกรรมมากขึ้น  ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนา
ศักยภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต 

๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
๙. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต 

และสนับสนุนภาคการผลิต 
๑๐. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
๑๒. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑๓. การฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรา้งธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
๑๘. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
๒๐. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 

๒.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
วัตถุประสงค์ 

๑. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๒. มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
๓. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
๔. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 
๖. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
๗. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ 

เป้าหมาย 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
๒. ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง 
๓. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
๔. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ 
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีสว่นรว่มจากประชาชน 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคน 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
๑.๗ สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๒ กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
๓.๒ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
๔.๓ การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๔.๕ ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๔.๖ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๗ พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน 
๕.๒ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
๕.๓ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
๕.๔ รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
๕.๕ บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๖.๕ ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๗.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๗.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ พัฒนาด้านพลังงาน 
๗.๕ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗.๖ พัฒนาระบบประปา 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๘.๑ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
๙.๒ การพัฒนาเมือง 
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ 
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ 
๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
๑๐.๖ ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค  

๒.๔ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน  
๒. สรา้งความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน   

และแผนปฏิบัติการ  
3. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน  

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๑. สภาพทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด 

๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗'  ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออก และด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน 

 ๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง   
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำมูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอน
เหนือ ของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ำโขง   เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานีฤดูฝน ช่วงเดือน 
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มี แนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกำแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราชซึ่งเป็น เขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่  จำแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
๑๕.๗๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทำการเกษตร ๖๓.๘๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่น ๆ ๒๖.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.๗ ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำ และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือ

หินทำให้ดินเค็ม จึงมีข้อจำกัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  
๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ลำน้ำหลัก 

ของภาค ได้แก่ แม่น้ำชี  มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ำที่ทิวเขา 
เพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร 
ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาย่อย 
ได้แก่ ลำปาว    ลำน้ำอูน  ลำน้ำสงคราม ลำเสียว ลำน้ำเลย ลำน้ำพอง  และลำตะคอง  รวมทั้งแหล่งน้ำ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ 
เมตร คุณภาพของ น้ำบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะ
รองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ำบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ำเค็ม ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕๖๑ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จำนวน ๑๕.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๐๓ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 
๑๘.๑๖ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมี
พ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวติอย่างยัง่ยืน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ ลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

๓.แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑   
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
วิสัยทัศน์      ศนูย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

      ๑) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน  
      ๒) เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑ์ไหมระดับประเทศ  
      ๓) เปน็แหลง่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  
      ๔) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา  
      ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข  

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม ๓ ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและผลติภัณฑ์ไหม  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มี เศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม   มีสัดส่วนร้อยละ ๒๑  รองลงมาเป็น                  
ภาคเกษตรกรรม    มีสัดส่วนร้อยละ ๑๘ และภาคการค้าร้อยละ ๑๔ มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ ๖๙ ของพื้นที่
ของ กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ ๖๕.๘๒ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ  อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และกีฬา   มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาใน
เรื่องการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคน
ยากจน ร้อยละ ๙.๕ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี ๒๔๔,๗๑๖ บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี ๒๑๒,๑๖๓.๘๐ บาท   
มีความ ไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ในการเป็นโดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนานวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกร      รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ำ การกระจาย
น้ำไปยังพ้ืนที่  

๓. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบวงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

๔. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

๖. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
พันธกิจ (Mission)  

๑) การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐาน  
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐาน แบบครบวงจร  
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่น้าและการบริหารจัดการน้า ที่มีความเหมาะสมสาหรับการทาการเกษตรกรรม  
๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รับความนิยม 

และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
๖) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
๗) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
๘) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา  
๑) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  
เป็นศูนย์การด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ  
๑.ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  
๑. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัยอินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ส่งเสริมการทาตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร  
๓. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๔. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน ์ในทางอาหารและสมุนไพร  
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่  
๖.ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก  
๗. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย  
๘. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัย อินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
๑.การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
๒. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
๓. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันและรักษาโรคระบาดอุบัติใหม่  
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์ 
๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ มีคุณภาพ ความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
๒. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน  
๓. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
แนวทางการพัฒนา ด้านท่องเที่ยว และด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก 
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่  
๒. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
๑. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงบริการท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม  
๓. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
พัฒนาองค์ความรู้การบริหารภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก (การค้า)  
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  
แนวทางการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไหม  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  
๑.พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๒.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหมแบบอุตสาหกรรม  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
๑. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร  
๒. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไหม  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหัตกรรมพ้ืนบ้านให้มีความรว่มสมัย   มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกันพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมผ่านสื่อบุคคล ทุกช่วง
วัย 

๓) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  
๑.ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน สนับสนุนเพิ่มขึ้น  
๒.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข   
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
๒. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชมเข้มแข็ง   
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้   
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ   
ส่งเสริมการพ่ึงพา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย   
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน   
สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเซียล  

๔.แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

๑. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง 
๒. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 
๓. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

      ๔. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
      ๕. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๖. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
      ๗. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
      ๘. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค นวัตกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product: 

GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของปีฐาน 
           - พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๐.๒๕  
           - พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๐.๒๕ 
           - พ.ศ. ๒๕๖๘ = ๐.๕๐  
           - พ.ศ. ๒๕๖๙ = ๐.๕๐  
           - พ.ศ. ๒๕๗๐ = ๐.๕๐ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

(ปีฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ มูลค่า ๓๐๓,๙๙๖ ล้านบาท) (แหล่งข้อมูล : สศช.)  
      ๒) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita) เพิ่มข้ึนไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๒ ของปีฐาน 
           - พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๐.๒๕  
           - พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๐.๒๕ 
           - พ.ศ. ๒๕๖๘ = ๐.๕๐  
           - พ.ศ. ๒๕๖๙ = ๐.๕๐  
           - พ.ศ. ๒๕๗๐ = ๐.๕๐ 
 (ปีฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ มูลค่า ๑๒๑,๐๖๘ บาท) (แหล่งข้อมูล : สศช.)  

      ๓) ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ๐.๐๓๐๐ ของปีฐาน 
           - พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๐.๐๐๖๐  
            - พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๐.๐๐๖๐  
            - พ.ศ. ๒๕๖๘ = ๐.๐๐๖๐  
            - พ.ศ. ๒๕๖๙ = ๐.๐๐๖๐ 
            - พ.ศ. ๒๕๗๐ = ๐.๐๐๖๐ 
(ปีฐาน พ.ศ.๒๕๖๒=๐.๕๗๗๒)  (แหล่งขอ้มูล : สศช.)  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๑) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   
      ๒) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ        
เพ่ือสังคมคุณภาพสูง      
        ๔) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
       ๕) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 

๑. ยุทธศาสตร์โครงการตาม
แนวทาง 
พระราชดำริ 
 
 
 
 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา  
อุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหาร
จัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
๒.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
๓.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข 
สร้างสุขภาพประชาชน “๓อ.๒ส.”  (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา)  สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๔.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับ 
มาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่ม
ปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ ลด
ต้นทุนการผลิต  เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการ เกษตร
และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรดัสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
๒.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
๓.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่าย
น้ำ  เพ่ือการเกษตร  น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
 

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๒.บำรุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ 
การจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
๓.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๔.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ใน 
การพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๕.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการ 
ท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเนน้การมีส่วนรว่มของประชาชน 
๒.พัฒนาความรว่มมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
๓. สนบัสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
๔.สง่เสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๕.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

“ส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืน พลิกฟื้นศิลปะและวัฒนธรรม เลิศล้ำด้านบริการ สร้างงานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้เป็นเมืองที่ดีและน่าอยู”่ 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์ 
 
 

(๑)  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร 
(๒)  ส่งเสริมการแปรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
(๓)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
(๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 
(๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนนและทางระบายน้ำ 
(๒)  ก่อสร้าง  ปรังปรุง  บำรุงรักษาและขยายเขตประปา 
(๓)  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้า 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

(๑)  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำและฝายน้ำล้น 
(๒)  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาบ่อบาดาล 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

(๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
(๓) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

(๑) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภูมิทัศน์และจัดหาครุภัณฑ์
สำนักงาน อบต. 
(๒) พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างของ อบต. 
(๓) ปรับปรุงด้านการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
(๔)  เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคราชการ

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
(๕) เสริมสร้างและส่งเสริมสิทธิตามกฎหมายให้แก่ประชาชน 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

(๑)  แก้ไขปัญหาการขาดโภชนาการในเด็กอายุ ๑-๕  ปี 
(๒)  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
(๓)  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้นำด้านสาธารณสุข 
(๔)  เสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 
(๒)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 
(๓)  พัฒนาการศึกษานอกระบบ 
(๔)  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๑)  ฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพดิน 
(๒)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าสาธารณประโยชน์ 
(๓)  พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ 
(๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
 

 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอ้มไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน   

๒.๔  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ 
        พัฒนาการ ด้านศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
            สูงร้อย ละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

           สูงร้อย ละ  ๖๐ 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

  ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

     ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพ่ือ   

            การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ  
          และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๔)  พัฒนา    ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ   ส่งเสริมให้เกิดเกษตร  
อุตสาหกรรมเกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
         มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่วย 

          และเพ่ือการอนุรักษ์  
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

              ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ  

           ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ 

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ  
             ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ  

                ชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่ 

                 กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และ
ในการสื่อสาร   และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรนาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนองค์กร 
                        ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ 

                  องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ  
                 ผู้ประสบภัย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  
                  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย  
                           ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้ 
                          มีความอุดมสมบูรณ์ 

           ๒๘) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 
                          ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๒๙)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
             “ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน” 
การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  ๑๒ แผนงาน ดังนี้ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป   7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  8.แ ผ น งาน ก ารศ าส น าวัฒ น ธ ร รม แ ล ะ

นันทนาการ 
3.แผนงานการศึกษา    9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4.แผนงานสาธารณสุข   10.แผนงานการเกษตร 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์   11.แผนงานการพาณิชย์ 

       6.แผนงานเคหะและชุมชน   12.แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนามีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม  ดังนี้ 
 ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์   
 ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ   
 ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
 ๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
 ๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
 ๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
 ๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์  

การพัฒนาของ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาจังหวัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

เขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

๑ .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชดำริ 

๕.ด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณ ภาพชีวิตที่ เป็ น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน  
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่ เศรษฐกิจ 
 

๕ .ยกระดั บ บ ริ ห ารจั ด ก าร 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมให้ เกิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓ .ด้ านการพั ฒ นาและ
เส ริ ม ส ร้ า ง  ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์  
๔.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความ เสมอภาคทางสังคม 

๑.การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์  
๒.การสร้างความเป็นธรรม
และลด ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 
 

๔.เสริมสร้างความมั่นคงในการ 
พัฒนาคนและชุมชนอย่างมี  
คุ ณ ภ าพ ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

๒.ด้านการสร้างความ 
สามารถ ใน การแข่งขัน  
๕.ด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน  
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่ เศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับการท่องเที่ ยว ที่  
หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ 
ภูมิภาค  
๓.พัฒนานวัตกรรมการผลิต 
การ แปรรูปสินค้าและเกษตร 
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ  
๕ .ยกระดั บ บ ริ ห ารจั ด ก าร 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมให้ เกิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 
 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาเมือง 

๒ . ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ค วามส าม ารถ ใน  ก าร
แข่งขัน  
๓ .ด้ านการพั ฒ นาและ
เส ริ ม ส ร้ า ง  ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน  
 

๑.เสริมสร้างระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิม 
ขีดความสามารถการค้า การ 
ลงทุนและเศรษฐกิจ  
 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

 ๕.ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๗ .การ พัฒ นาโครงสร้ า ง
พ้ื น ฐาน  และระบ บ โลจิ
สติกส์  
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ

๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
๖.ยกระดับการบริหารจัดการ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

พ้ืนที่ เศรษฐกิจ ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 

๕ .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 
พัฒนาระบบการ บริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑.ด้านความมั่นคง  
๖.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖ .การบ ริ ห ารจั ดการใน
ภาครัฐ  การป้ องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๖.ยกระดับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 
(1)  จุดแข็ง (S : Strensth  
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน  และคุณภาพชีวิต 
- ผู้นำชุมชนสมานสามัคคใีห้ความร่วมมือกันในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
- มีแหล่งน้ำสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 (2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 

          - มีงบประมาณจำกัดไม่มีพอต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
                        (3)  โอกาส ( O : Opportunity ) 

- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ต ่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาพัฒนาพ้ืนที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

-   มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่าง ๆ สามารถรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

      (4) อุปสรรค (T : Threat) 
                          - มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ   
       ของประชาชน และด้านเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

                          - เกิดภัยทางธรรมชาติทำให้ถนนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓ การนำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓   การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
เกษตรอินทรีย ์

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลดั  องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

สำนักปลดั 

   
๒ การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
 

สำนักปลดั  
กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สำนักปลดั  
กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลดั 

๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและขมุชน สำนักปลดั 
กองช่าง 

     
๔ การพัฒนาด้านสังคม ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลดั 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลดั 

  ด้านการดำเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 

     
๕ การบริหารราชการตาม

หลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั  
กองคลัง 
กองช่าง 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

ด้านการดำเนินงาน
อืน่ 

แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลดั 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

     



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๖ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั 
กองการศึกษา
ฯ 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั 
กองการศึกษา
ฯ 
 

๗ การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
ฯ 

  ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา
ฯ 

  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองการศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

     
     องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

๘ การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน สำนักปลดั 
กองช่าง 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 แบบ ผ.๐๑ 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

 
แบบ ผ.๐๑

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

๑.  ยุทธศำสตร์  กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ
ทำงเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
    ๑.๑  แผนงานการเกษตร ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๘๐๐,๐๐๐
    ๑.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๙ ๒๒๐,๐๐๐ ๙ ๒๒๐,๐๐๐ ๙ ๒๒๐,๐๐๐ ๙ ๒๒๐,๐๐๐ ๙ ๒๒๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐
๒.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๐ ๖๒๑,๔๖๕,๘๐๐ ๒๗ ๔๒,๐๒๙,๗๐๐ ๒๒ ๒๕,๓๕๑,๑๕๐ ๒๓ ๑๗,๗๖๗,๕๐๐ ๓๔ ๕๖,๒๓๗,๕๐๐ ๑๓๖ ๗๖๒,๘๕๑,๖๕๐
    ๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๗,๓๐๐,๐๐๐
    ๒.๓ แผนงานการเกษตร ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐

รวม ๓๖ ๖๒๒,๙๓๕,๘๐๐ ๓๓ ๔๓,๔๙๙,๗๐๐ ๒๘ ๒๖,๘๒๑,๑๕๐ ๒๙ ๑๙,๒๓๗,๕๐๐ ๔๐ ๕๗,๗๐๗,๕๐๐ ๑๖๖ ๗๗๐,๒๐๑,๖๕๐
๓.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ
    ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๐๕๐,๐๐๐

รวม ๕ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๐๕๐,๐๐๐
๔.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนสังคม
    ๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐
    ๔.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๕๕๐,๐๐๐ ๔๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐
    ๔.๓  แผนงานงบกลาง ๓ ๑๐,๐๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๐,๗๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๑,๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๒,๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๒,๘๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๕๗,๑๕๐,๐๐๐

รวม ๑๙ ๑๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๖๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๓,๓๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ ๙๕ ๖๖,๙๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเมืองพัฒนำ  อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ รวม ๕ ปีปี ๒๕๗๐ปี ๒๕๖๙
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แบบ ผ.๐๑

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

๕.  ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรรำชกำรตำมหลัก
กำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี
    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๗ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๑๓๕ ๑๑,๖๐๐,๐๐๐
    ๕.๒  แผนงานงบกลาง ๕ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๒๕ ๗,๓๕๐,๐๐๐
    ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๙๕ ๕,๖๕๐,๐๐๐
    ๕.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐ ๓,๔๙๑,๐๐๐ ๖ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๓ ๑๒,๐๔๑,๐๐๐

รวม ๖๑ ๘,๔๑๑,๐๐๐ ๕๗ ๑๐,๐๒๐,๐๐๐ ๕๔ ๘,๐๗๐,๐๐๐ ๕๓ ๕,๐๗๐,๐๐๐ ๕๓ ๕,๐๗๐,๐๐๐ ๒๗๘ ๓๖,๖๔๑,๐๐๐
๖.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
    ๖.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๕๐๐,๐๐๐
    ๖.๑  แผนงานสาธารณสุข ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๖๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐

รวม ๑๗ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๙๑๐,๐๐๐ ๘๕ ๔,๕๕๐,๐๐๐
๗.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
 ศำสนำ และวัฒนธรรม
    ๗.๑  แผนงานการศึกษา ๔๔ ๗,๙๗๔,๙๓๔ ๕๐ ๘,๘๐๙,๙๓๔ ๕๑ ๘,๙๙๐,๕๑๕ ๕๑ ๙,๑๒๖,๙๘๖ ๕๑ ๙,๒๐๙,๙๐๖ ๒๔๗ ๔๔,๑๑๒,๒๗๕
    ๗.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ๖ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐
          และนันทนาการ
    ๗.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๕,๕๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๕๘ ๒๓,๐๕๐,๐๐๐

รวม ๕๙ ๑๒,๖๕๔,๙๓๔ ๖๖ ๑๓,๕๘๙,๙๓๔ ๗๐ ๑๔,๘๗๐,๕๑๕ ๗๐ ๑๓,๘๐๖,๙๘๖ ๗๐ ๑๓,๘๘๙,๙๐๖ ๓๓๕ ๖๘,๘๑๒,๒๗๕
๘.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
    ๘.๑  แผนงานการเกษตร ๑๕ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๗๕ ๔,๐๓๐,๐๐๐
    ๘.๒  แผนงานเคหะและชุมชน ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๕๐๐,๐๐๐

รวม ๑๘ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๐ ๔,๕๓๐,๐๐๐
รวมท้ังส้ิน ๒๒๔ ๖๖๐,๒๑๑,๗๓๔ ๒๒๕ ๘๘,๐๑๙,๖๓๔ ๒๑๗ ๖๕,๒๘๑,๖๖๕ ๒๑๖ ๕๔,๒๘๔,๔๘๖ ๒๒๗ ๙๓,๙๘๗,๔๐๖ ๑๑๐๙ ๙๖๑,๗๘๔,๙๒๕

รวม ๕ ปีปี ๒๕๗๐
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์  
  ➢ แผนงานการเกษตร 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์  
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการทำ
เกษตรเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-  เพ่ือเพิ่มศักยภาพของ
เกษตรกรในการทำ
การเกษตรเพื่อเพ่ิม
ผลผลิต 
- เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าใจและเล็งเห็น
ความสำคญัของ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรที่สนใจใน
การทำการ เกษตรที่
ถูกวิธี จำนวน ๑ รุ่น / 
ปี ๆ ละ ๕๐ คน (หมู่
ที่ ๑ - ๑๑) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้ประโยชน์
ได้ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มการทำ
เกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มเกษตรแม่บ้านใน
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรแม่บ้านตำบล
โนนเมืองพัฒนา ใน
ด้านการผลิตสินค้า
เกษตรเพือ่เพ่ิมรายได้
ของกลุ่ม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้ประโยชน์
ได้ 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำร ิ

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรูแ้ละมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
เพ่ือยังชีพ 
- เพ่ือให้ประชาชนลด
รายจ่ายด้านการอุปโภค
บริโภคได้ 

ส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริใหแ้ก่
ประชาชน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
และนำไปใช้ประโยชน์
ได้ 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ
การเกษตร 

จัดให้มีการอบรมให้
ความรูแ้ก่ประชาชน 
ให้ประชาชนรักและ
หวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เรามีอยู่ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ในเขตพื้นที่ อบต.มี
ต้นไม้มากขึ้น 

ประชาชนรักและ
หวงแหน
ธรรมชาติที่เรามี
อยู่ 

สำนักปลัด 

๕ โครงการพัฒนาปา่ไม้
ในเมือง 

เพ่ือฟ้ืนฟูบำรุงดูแล
รักษาและพัฒนาเขต
ชุมชนให้มีพื้นที่สีเขียว 

สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนได้ร่วมกันฟื้นฟู
บำรุงรักษาและพัฒนา
พื้นที่สีเขียวเพ่ิมมาก
ขึ้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมโครงการ
ร่วมกันฟื้นฟูบำรุง
ดูแลรักษาและ
พัฒนาพื้นที่สี
เขียวเพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและ 
ปศุสัตว์ใหแ้ก่
ประชาชน 
 

เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนมีรายได้และมี
อาชีพในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 

ทั้ง ๑๑  หมู่บ้านใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน มี
อาชีพมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

           



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

- เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มี
ราคาสูงและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
- เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในการแปรรปูผลผลิตทาง
การเกษตร 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรูแ้ละ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ลด
ค่าใชจ้่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรูแ้ละ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
สินค้า OTOP 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจำหน่ายและแลกเปลี่ยน
สินค้า ลดคา่ใช้จา่ยในครัวเรือน 

จำนวน๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้และ
นำไปใชป้ระโยชน์ได้ 

สำนักปลัด 

            



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

➢ แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุ กบดทับแน่น 
ถนนสายเชื่อมต่อ บ้าน
ใหม่ทรายทอง คลองแค
เหนือ ถึงสามแยก ไร่
นายจำลอง เวียนขุนทด  
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ ๑  

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน  

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว  ๑,๘๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๑,๑๗๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒ โค รงการก่ อสร้ าง
ถนนลาดยาง แอสฟัสติ
กคอนกรีต จากบ้านโนน
เมืองถึ งบ้ านคลองแค
เหนือ หรือ ทล ๔๐๐๘ 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๗๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 

๘,๑๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้าน นางสำรวย อินเรือง 
ถึงคลองสถานธรรม บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๕  เมตร   
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกจากไร่นายดำ 
เวียนขุนทด ถึง ถนนโคก
น้อย – เจริญผล บ้ าน
โนนเมือง หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๗๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุ กบดทับแน่น 
จากคลองสถานธรรม ถึง
ไร่ นายจำลอง เวียนขุน
ทด บ้านโนนเมือง  หมู่
ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๗๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริมเหล็ ก
ทางเข้าอนามัยโนนเมือง
พัฒนา บ้ านโนนเมือง 
หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๕๘๕,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ทางจากบ้านนายธีรพล 
แหขุนทด ถึงบ้าน นาย
แท้ ชอบใหญ่ บ้านโนน
เมือง  หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-  -  ๒๐๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
หิ นคลุ กบดอั ดแน่น 
เส้น จากบ้านโคกน้อย – 
เจริญผล ถึง บ้านนาย
เฉลิม รุ่งเรือง บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ ๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔ เมตร   
ยาว ๑๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

-  -  - ๑๖๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๙ โครงการวางท่อระบาย
น้ำบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 
๑ 
 

- เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมและแก้ปญัหา
การระบายน้ำ 

กว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร   
ยาว ๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย  

๗๖๓,๐๐๐  -  - - - มีทางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
ดิ น ซอยบ้ านนาย
ประดั บพงษณ์  บน
สันเทียะ บ้านโนนเต็ง 
หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๙๐ เมตร 
สูง  ๑  เมตร 

๓๖๐,๐๐๐  -  - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้าน นางปานิสา ศรีตาล 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๔๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๘๗,๐๐๐ -  - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางสมจิตร  
วิราวรรณ์ บ้านโนนเต็ง 
หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๕๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๑๔๓,๐๐๐  - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยหลั งบ้ าน 
นายประวุฒิ ประภาส
โนบน บ้ านโนนเต็ ง 
หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
สูง ๑  เมตร 

- ๗๘,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน
คั นดิ น ซอยหลั ง
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 
หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- ๗๘,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้ านนางพริ ก 
เหียนขุนทด บ้านโนน
เต็ง  หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑๔๗,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาบ่อบาดาล 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สญัจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๑๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๔๑๖,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยบ้านนางบัว
ผิว เหียนขุนทด บ้าน
โนนเต็ง หมูท่ี่ ๒ 
 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๑๐๕ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - ๓๑,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยบ้ านนาย
สวัสด์ิ รักษากุล บ้าน
โนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๑๓๐ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - - ๓๙,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยบ้ านนาย
กิ ตติ ศั ก ด์ิ  โห ม
สันเทียะหมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๖๐ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - - ๒๔,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแย้ บ้านโนนเต็ง  
หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่ อสร้ าง
ถนนลาดยาง แอสฟัส
ติกคอนกรีต บ้านโนน
เต็ ง เจริ ญผล โคก
กลาง   บ้านโนนเต็ง
หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายนานาย
ธีรศักด์ิ ชอบสว่าง ถึง
ลาดยาง นม ๓๐๐๓ 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายหลังโรงเรียน
บ้านโนนเต็งรอบสระ
ใหญ่  หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - - - ๖๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ทาง เข้าลาน
มันประชา รั ฐ มั น
แปลงใหญ่ บ้านโนน
เต็ง หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๕๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๒๓๔,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากทางบ้าน
นายหนาม ถึงไร่ นาย
บุญส่ง ป้อมสันเทียะ  
บ้านคลองแคใต้ หมู่
ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๓,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๑,๙๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากสายแยก
ตาปู่บ้าน (เส้นป่าช้า) 
ถึ งไร่ นายชั้ น ราม
สันเทียะ  บ้านคลอง
แคใต้ หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๙๗๕,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากไร่นาย
แฉ่ นอขุนทด ถึงป่า
ช้ าบ้ านเมื องเก่ า 
ตำบลบัลลังก์  หมู่ที่ 
๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒,๔๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๑,๕๖๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากบ้านนาย
อุดม กุ ลสุ วรรณ ถึ ง
ปะปาด่ินยาว บ้านคลอง
แคใต้  หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๙๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๕๘๕,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่ อสร้ าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต จากหน้า
วัดคลองแคใต้  ถึ ง
บ้านโพธิ์ตาสี ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนน
ไทย หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๒,๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๖,๙๐๐,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างราง
ระบ าย น้ ำรอ บ
หมู่บ้าน บ้านคลอง
แคใต้ หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ 
เมตร ยาว  ๗๐๐  เมตร 

- ๑,๐๖๙,๐๐๐ - - - มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๓๑ โครงการวางท่อระบาย
น้ ำคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กพร้อมบ่อพั ก  
บ้านคลองแคใต้ หมู่
ที่ ๓ 

-เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

- - - ๖๐,๐๐๐ - มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๓๒ โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บ้านคลองแคใต้
หมู่ที่ ๓ 

-เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

- - - - ๑๐,๐๐๐ มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายปรีชา 
กุลสำโรง หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๒๙๒,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตะวันออกวัด ถึง
บ้านนายประยูร แปร
สันเทียะ หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔ เมตร  
ยาว  ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่ อสร้ าง
ถนนลาดยาง แอสฟัส   
ติกคอนกรีต ซอยหน้า
บ้ านนางอุ บล กะ
สันเทียะ ไปหน้าบ้าน
นางเกลี้ยง  โข่ค้างพลู 
หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕ เมตร    
ยาว  ๑๘๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้ าบ้ านนาย
สงวน เสียนสันเทียะ 
ถึงบ้านนายธง โข่ค้าง
พลู  หมู่ที่ ๓ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓ เมตร    
ยาว  ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๙๗,๕๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางตัง  
แง้นกลางดอน  หมู่ที่ 
๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๓๒๕,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสอิ้ง ขาว
ฉลาด หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓เมตร  
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๑๙๕,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ถนนไร่นาย
สนิ ท แววสู งเนิ น 
เชื่อมต่อถนนอ่างลำ
เชียงไกร หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕เมตร  
ยาว  ๗๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๔๕๕,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (ซอยบ้ าน
นางสายยนต์ ภูมิโคก
รักษ์  ถึ ง บ้ านนาง
สนิท หอมขุนทด) หมู่
ที่ ๔  

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๗๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๒๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางวรรณี – 
บ้านนายเพิ่ม หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔ เมตร  
ยาว  ๑๘๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๕๒๓,๖๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรที่ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลาประชาคม 
หมู่ที่ ๔ ถึง สามแยก
บ้านคลองแคใต้  หมู่
ที่ ๔ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๔,๓๙๕,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรที่ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังโรงเรียน 
กศน. หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรที่ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
สามแยกไร่นายประเสริฐ  
แก่นสูงเนิน ถึงบ้านนาง
ประจวบ ทองนาค หมู่ที ่
๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๒,๓๕๐,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรที่ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายจิน  แก่น
สันเทียะ ถึงบ้านนาง
จำปี มูลขุนทด  หมู่ที่ 
๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔เมตร  
ยาว  ๑๗๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๔๗๖,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรที่ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากไร่นาย
สวิด ทองนาค ถึง
สามแยกคลองแคใต้  
หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๑,๐๓๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๓,๐๓๘,๕๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๔๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก เส้นโรงเรียน 
กศน.   หมู่ที่ ๔ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๕๖๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑๙๖,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก เส้นไร่
นายทนงค์ ถึงนา
นายทัด หมู่ที่ ๔ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - ๘๗๕,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากไร่
นางทองพูน ดีขุน
ทด ถึงไร่นางอ่อง 
หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - ๘๗๕,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  จาก
ไร่นายธรรม ดีขุน
ทด ถึงสามแยกโกก
มะค่า หมู่ที่ ๔ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๒๒๕,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จาก
บ้านครูนิพนธ์ ถึง
เมืองเก่า ต.บัลลังก์ 
อ.โนนไทย  หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๔,๑๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๔๗๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๕๒ โครงการโครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก แยกไร่นาย
ม่อม ถึงแยกไร่นาง
ทองพูล  หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๘  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสติกคอนกรีต เส้น
บ้านคลองแคเหนือ 
ถึง บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - - ๗,๒๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัสติกคอนก
รีตจาก นม.
๔๐๐๘ ถึง ไร่นาย
เชิด  หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๘  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ คสล. 
รูปตัววี บ้าน
คลองแคเหนือ 
หมู่ที่ ๔ 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 
 

กว้าง  ๑.๖๐  เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 

- - - - ๘,๔๐๐,๐๐๐ มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยบ้านนางสาคร 
ศรัทธาธรรม ) หมู่ที่ 
๔ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑๓๕,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๕๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๕ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๕๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นจากบ้านนางเจีย
ไปวัดห้วยดินดำ หมู่
ที่ ๕ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นจากวัดไปบ้าน
นายสมพงษ์ หมู่ที่ ๕ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยเข้าบ้านนายช่วย 
แหขุนทด) หมู่ที่ ๕ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๙๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านกำนัน-เข้า
บ้านนายกล้า เคียน
ขุนทด) หมู่ที่ ๕ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร  
ยาว  ๒๕  เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
 

    ๕๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงมะเกลือ 
ถึงถนนสาย ๓๐๐๓ 
หมู่ที่ ๖ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว  ๑,๔๘๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๔,๘๑๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก
บ้านนายประสิทธิ์ 
ถึงสระประปา       
หมู่ที่ ๖ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว  ๗๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๓,๒๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนาง
เปลี่ยน ถึงบ้านนาง
ทวี หมู่ที่ ๖ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๖๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากไร่
นางสลิด ถึงบ้าน
นายอำนาจ หมู่ที่ ๖ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๖๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๔๖๘,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่สะ 
ดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จากไร่
นายช่วย ถึงประปา 
หมู่ที่ ๖ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๖๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๔๖๘,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่สะ 
ดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำจาก
บ้านนายล้อมถึง
บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ 
๖ 

- เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมและแก้ปญัหา
การระบายน้ำ 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ 
เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร 

- ๔๕๙,๐๐๐ - - - มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จาก
นายประพันธ์ ถึงอู่
ช่างด้ือ หมู่ที่ ๖ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑,๕๖๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่สะ 
ดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้านดง
มะเกลือ หมู่ที่ ๖ 
(ซอยประปาบาดาล) 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๑,๓๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่สะ 
ดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีตจากนาย
ประพันธ์ ถึงอู่ช่างด้ือ  
หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางเรณู ถึง สระ
ประปา หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
(จากบ้านนางต๋ิมถึงไร่
นายต๋ิว) 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 

ตามแบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนากำหนด 
 

- - - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง แอสฟัสติกคอน 
กรีต จากสามแยกศาลา
ประชาคม และ สระประ 
ปาหน้าวัดเชื่อมโรงเรียน
บ้านโนนเมือง   หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๒,๘๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง แอสฟัสติก 
คอนกรีต จากสามแยก
ศาลานาผู้ใหญ่ประเสริฐ 
แหสันเทียะ เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางบ้านโนน
สายทอง  หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านนาย
ปุ่น เชื่องถนนเส้น
๓๐๐๓ หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๑,๐๙๒,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากไร่นายชลิต 
ถึงสามแยกสระขี้ตุ่นหมู่
ที่๗ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - ๕๒๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน สายไร่นายอำนวย  
นิมขุนทด ถึง ไร่นาย
ประยูร เพราะขุนทด   
หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
สูง ๑ เมตร 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายไร่นายอำนวย 
นิม ขุนทด ถึงไร่นาย
แดง ศรีทองหลาง  หมู่ที่ 
๘ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
สูง ๑ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน สายไร่นายสุชาติ 
แดมขุนทด ถึงกระท่อม 
นายบุญชู สีสุกสดหมู่ที่
๘ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร 
สูง ๑ เมตร 

๔๒๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกจากไรนายวรชั 
ปั่นสันเทียะ ถึงไร่นาย
สมัย เวียนขุนทด หมู่ที่ 
๘ 

- เพื่อให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๗๘๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทาง 
การเกษตรทีส่ะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สานไร่นายเดช 
ปั่นสันเทียะ ถึงไร่นาย
ฉลอง เหวขุนทด  หมู่ที่ 
๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๒ โครงก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากไรส่ายทอง คุ้ม
จันอัด ถึงไร่นายเฉลิม 
เหิกขุนทด หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๕๔๖,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต แบบ 
 สายทางโคกเกริ่น ถึง
หนองแดง   หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - ๔,๓๐๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางจากบ้านนางสาว
พอง แสดขุนทด ถึงบ้าน
นายบุญเหลือ แก่นกลาง
ดอน  หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๖๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑๕๖,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๕ โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายหลวง ทางทอง 
ถึง บ้านนางสมหมาย 
บัตรสูงเนิน  หมู่ที่ ๘ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑๐๔,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายเที่ยง นิมขุนทด ถึงบ้าน
นางสาวลำใย นิมขุนทด  หมู่
ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางมาก  คิวสระงาม ถึงบ้าน 
นางไสว นิมขุนทด หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๘ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรต (ซอยหน้าบ้าน 
อบต.บุญช่วย เหิมขุนทด หมู่
ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๑๗๗  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๘๙ โครงการรั้วรอบสระน้ำ
สาธารณะประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือป้องกันอันตราย
จากอุบัติเหตุ 

ยาว ๒๒๐  เมตร - - - - ๗๐,๐๐๐ มีรั้วยาวเพ่ิม 
๒๒๐ เมตร 

ชาวบา้นในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๙๐ โครงการวางท่อระบาย
น้ำ จากบ้านนายประดิฐ์ 
เหิมขุนทด ถึงปากซอย
บ้าน นายบุญช่วย เหิม
ขุนทด หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ขนาด     ๖๐ เมตร  
ยาว ๑๐๐ เมตร 
 
 

 

-  -  - - ๑๕๐,๐๐๐ มีท่อระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๙๑ โครงการวางท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ขนาด     ๖๐ เมตร  
จำนวน ๓ จุด รวม 
๒๑ ท่อน 

-  -  - - ๔๐,๐๐๐ มีท่อระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (ต่อจากถนน คสล.ถึง
บ้ านนายนวม หงส์
สันเทียะ) หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๓.๕๐   เมตร  
ยาว  ๑๓๓  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๔๔,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

๙๓ โค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง แอสฟํสติก
คอนกรีตจากสายแยกบ้าน
น าย ท อ งเป ล ว  ถึ ง
ถนนลาดยางเส้น ๓๐๐๓  
หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๘๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นศาลตะปู่บ้าน ถึง
ไร่นายผัด หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร 

๑,๐๙๒,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประกอบ ศรีกำปัง 
ถึง บ้านนายเรืองเดช    งิม 
ขุนทด หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๑๒๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๓๒๔,๔๘๐ - - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๙๖ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบา้นนางลัด คม
ขุนทด ถึงบ้านนายชูชาติ 
งิม ขุนทด หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว  ๒๒๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๑๗๑,๖๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายโนนมะกอก ถึงไร่
นายแจ้ง ประยูรพิทักษ์ 
หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว ๑,๙๒๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- ๑,๔๙๗,๖๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจรเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกจากบา้นนาย
ก้าม ธงสันเทียะ ถึง 
บ้านนางเปมิกา เพิ่ม
ศรี  หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๑๒๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร 

- - ๖๒,๔๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากบา้นนาย
สุชาติววงขุนทด ถึง
คลองสาธารณะ
ประโยชน์บ้านสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ 
เป็นแอสฟัสติกคอนก
รีต ถึงทางสี่แยกกุด
พุทซา  (ถนนสาย 
๔๐๐๘) หมู่ที่ ๙ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖   เมตร  
ยาว ๑,๙๘๕ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - - ๗,๐๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ จากบ้าน
แม่ใหญ่พุดถึงสามแยก
บ้านนายธง  หมู่ที่ ๑๐ 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
และแก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

กว้าง  ๐.๕๐  เมตร  
ยาว  ๑๕๐  เมตร 
 

๕๕๐,๕๐๐ - - - - มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายแป้น  
หมู่ที่ ๑๐ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 

กว้าง  ๔   เมตร  
ยาว  ๖๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐  - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงสีข้าวปา้ละมุล 
ถึงบ้านหนองเฝ่า  หมู่ที่ 
๑๐ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟัสติ
กคอนกรีต สายวัดโนน
เต็ง ถึง ถนนบ้านคลอง
แค หมู่ที่ ๑๐ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๗,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายรอบที่
สาธารณะดอนป่าช้า 
บ้านใหม่ทรายทอง หมู่
ที่ ๑๐ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๖๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๐ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๔,๒๓๗,๕๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติก 
คอนกรีตพร้อมรางละ
บายน้ำ (จากถนน 
๔๐๐๘ ถึงคลองแคใต้) 
หมู่ที่ ๑๑ 

- เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐานและ
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 
 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๘๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำสองข้างทางจาก
บ้านนายทัด เถื่อนสัน 
เทียะ ถึงบ้านนายเฉลียว 
กลึงกลางดอน หมู่ที่ ๑๑ 

- เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมและแก้ปญัหา
การระบายน้ำ 

กว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐  เมตร  
ยาว  ๓๐๐  เมตร 
 

๑,๑๐๑,๐๐๐ - - - - มีรางระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต
เส้นบ้านคลอง  แคกลาง 
ถึง บ้านแม่ใหญ่สอื้น หมู่
ที่ ๑๑ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๙๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก
ถนน ลาดยางเส้น ๔๐๐๘ 
ถึงบ้านนายเฉลย เอสัน 
เทียะ หมู้ที่ ๑๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๓ เมตร  
ยาว  ๖๕  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑๒๖,๗๕๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต
จากสามแยกนานางวารี 
รามสัน เทียะ ถึงอ่างเก็บ
น้ำลำเชียงไกร หมู่ที่ ๑๑ 
 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๖  เมตร  
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๗,๕๐๐,๐๐๐ - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางอารีย ์แก่นสงูเนิน 
ถึงบา้นนางละเอียด มาวิชยั   
หมู่ที่ ๑๑ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๑๓ โครงการปรับปรุง
ถนนภายในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการปรับปรุงท่อ
ระ บายน้ำภายใน
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

- เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมและแก้ปญัหา
การระบายน้ำ 

ขนาดตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนากำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีท่อระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
ดินหรือคันดิน กั้นเขต
ที่สา ธารณะ
ประโยชน์ในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

- เพ่ือก้ันแนวเขต
ที่สาธารณะไม่ให้มี
การบุกรุก 

ขนาดตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนากำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีแนวเขตเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีพื้นที่
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๖ 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต 
สายทาง สามแยก
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 
ถึง สามแยกหนอง
แดง บ้านโนนเต็ง หมู่
ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๓,๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - - ๙,๙๐๐,๐๐๐ 
มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
๙๕% สายทาง  
นานางสง่า อ่อนมะ
ลัง ถึงคลอง คลองแค 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๕เมตร  
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑,๖๑๘,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น ๙๕% 
สายทาง บ้านหัวทำนบ 
หมู่ ๘ เชื่อม บ้านใหม่
ทรายทอง หมู่ ๑๐0บ้าน
หัวทำนบ หมู่ที่ ๘ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๖๗๓,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายแป้น ถึง ทา่
ข้าม บ้านใหม่ทรายทอง
หมู่ที่ ๑๐ 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๒,๓๖๔,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๐ โครงการปรับเกรดถนน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนากำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

- เพ่ือให้มีเส้นทาง
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนากำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำภายในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

- เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วมและ
แก้ปัญหาการ
ระบายน้ำ 

ขนาดตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพฒันากำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีท่อระบายน้ำ
เพ่ิมมากขึ้น 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
น้อยลง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
๑ ถึงหมู่ที่ ๑๑ 

- เพ่ือเพิ่มความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 

๑) บ้านโนนเมือง จำนวน ๓ จุด   
๒)บ้านโนนเต็ง  จำนวน ๓ จุด  
๓)บ้านคลองแคใต้ จำนวน ๓ จุด 
๔) บ้านคลองแคเหนือ จำนวน ๔ จุด   
๕)บ้านห้วยดินดำ  จำนวน ๕ จุด 
๖)บ้านดงมะเกลือ จำนวน ๑๐ จุด 
๗)บ้านโนนสายทอง จำนวน ๓ จุด 
๘)บ้านหัวทำนบ จำนวน ๓ จุด 
๙)บ้านสรัสี่เหลี่ยม จำนวน ๓ จุด 
๑๐) บ้านใหม่ทรายทอง จำนวน ๓ จุด 
๑๑) บ้านคลองแคกลาง จำนวน ๓ จุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพ่ิมขึ้น 

- ประชาชนร้อยละ
๕ มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ 
– ๑๑ 

- เพ่ือเพิ่มความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 

จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าส่องสว่าง
จำนวน ๑๑ 
หมู่บ้าน 

- ประชาชนร้อยละ
๕ มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

- เพ่ือเพิ่ม
พัฒนาการเด็ก 

จำนวน ๓ ศูนย์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสนามเด็กเล่น
เพ่ิมขึ้น ๓ แห่ง 

- เด็ก ๆ มีพัฒนา 
การดีขึ้น 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการสวนสา 
ธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพจิตรที่ดีขึ้น 

 จำนวน ๑ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ
เพ่ิมขึ้น 

-สุขภาพจิตรของคน
ในพื้นที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการ
สร้างสรรค์งาน
ประติมากรรม
ประจำถิ่น  

-เพ่ือแสดงอัตลักษณ์
ของตำบลโนนเมือง
พัฒนาให้ประชาชน
ทราบ 

- จำนวน ๑ โครงการ 
  
  
  
  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - การสร้างสรรค์
ประติมากรรม 
ประจำถิ่นอย่าง
น้อย ๑ ชิ้น 

ตำบลโนนเมือง
พัฒนามี
ประติมากรรม
เป็นอัตลักษณ์
ประจำถิ่น 
 

สำนักงานปลัด 
 

            

            



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการ ๑ อปท.
๑ ถนนท้องถิ่นใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

- เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนในพื้นที่
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
จัดการสิ่ งแ วดล้ อม
บริเวณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หมู่บ้านทั้ง ๑๑  หมู่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

- เกิดความร่วมมือ
ในหมู่บ้านและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

สำนักงานปลัด 

            

            



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์สานต่อแนวทางพระราชดำริ (พัฒนาแหล่งน้ำ) 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ 
  ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ โครงการขุดลอกสระแก้มลิง  

หมู่ที่ ๙  
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคในหมูบ่้าน 

เน้ือที่ ๒ ไร่ 
ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - มีสระน้ำเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
นานายเจริญ เหิมขุนทด  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้
อย่างเพียงพอ 

ตามแบบชลประ- 
ทานขนาดเล็ก 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - มีฝายน้ำล้น
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์  
บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น
และไม่เกิดปัญหา 

คลองสาธารณ- 
ประโยชน์ในตำบล 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - คลองจำนวนสอง
สายสะอาดขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

๔ โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล
ในหมู่บ้าน  

เพื่อให้บ่อบาดาลสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เป่าล้างบ่อบาดาล 
ทุกหมู่บ้าน 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - มีน้ำที่สะอาดใช้
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

๕ โครงการสำรวจแหล่งน้ำใต้
ดินเพื่อนำมาอุปโภคบริโภค
ในแต่ละหมู่บ้าน  

เพื่อให้มีบ่อบาดาลเพียงพอ
สำหรับการบริโภค 

สำรวจแหล่งน้ำใต้
ดิน ทุกหมู่เพื่อ
นำมาอุปโภค
บริโภคในหน้าแล้ง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
แหล่งน้ำจืด
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๖ โครงการขุดลอกสระเด่ินยาว  

บ้านคลองแคใต้  หมู่ที่ ๓ 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร อย่างเพียงพอ 

ตามแบบที่ อบต. 
กำหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
คสล.รูปตัววี บ้านคลองแค
เหนือ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร อย่างเพียงพอ 

กว้าง ๑๖ เมตร   
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
คสล.รูปตัววี บ้านหัวทำนบ  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร อย่างเพียงพอ 

กว้าง ๑๖ เมตร   
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๙ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิด 

เพื่อใช้ในโครงการธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบปิด 

จำนวน ๑ แห่ง ตาม
แบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนากำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกสระน้ำ
อุปโภคบริโภค บ้านใหม่
ทรายทอง หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร อย่างเพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร   
ลึก ๘ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๘๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๑๑ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำในการ
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร อย่างเพียงพอ 

จำนวน ๑ คร้ัง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคอและทำ
การเกษตรย่างพอเพียง 

กองช่าง 



 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านสังคม 
    ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
➢ แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาด้านสังคม 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพ่ือป้องกันการแพร่ 
ระบาดของยาเสพติดใน
กลุม่เยาวชน 

จัดอบรมโครงการ
เยาวชนต้านยาเสพติด
จำนวน ๑ รุ่น/ปี  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ที่เข้าร่วมการ
อบรมรู้โทษของ
ยาเสพติดมากขึ้น 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่
เยาวชนลดลงอย่าง
ย่ังยืน 

สำนักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน 
กลุม่เยาวชน 

จัดอบรมโครงการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด 
จำนวน ๑ รุ่น/ปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ที่เข้าร่วมการ
อบรมรู้โทษของ
ยาเสพติดมากขึ้น 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่
เยาวชนลดลงอย่าง
ย่ังยืน 

สำนักปลัด 

๓ การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน 

จัดอบรมโครงการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด
จำนวน ๑ รุ่น/ปี  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ที่เข้าร่วมการ
อบรมรู้โทษของ
ยาเสพติดมากขึ้น 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่
เยาวชนลดลงอย่าง
ย่ังยืน 

สำนักปลัด 

๔ โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด (โนนเมือง
พัฒนาเกมส์) 

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติดและใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกฬีา
เยาวชนต้านยาเสพติด
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 
จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เยาวชนสนใจการ
ออกกำลังกายเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับผูสู้งอายุ
คนพิการ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
มีรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ จำนวน ๕๐ คน
ต่อปี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้พิการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
มีอาชีพมีรายได้ 

สำนักปลัด 

๖ โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนมีรายได้และมี
อาชีพในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนทั้ง ๑๑  
หมู่บ้านในตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน มีอาชีพมี
รายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนทั้ง ๑๑  
หมู่บ้านในตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน มีอาชีพมี
รายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๘ โครงการส่งเสริมการ
ปลอดบุหรี่ในชุมชน  
  
  

เพ่ือเผยแพร่และแนะนำ 
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการรณรงค์ เพื่อการ
ลด/ละ/เลิก การสบูบุหรี่
ให้กับประชาชนในตำบล 
  

ประชาชน เด็ก/
เยาวชน และสถาน 
ศึกษาในเขตตำบล
โนนเมืองพัฒนา  
  
  
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - มีการเผยแพร ่
และแนะนำ 
ควบคุมการ
บริโภคยาสูบและ
การรณรงค์เพ่ือ
ลด/ละ/เลิก การ
สูบบุหรี่ให้
ประชาชนใน
ตำบล  

ชุมชนมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการลด/ละ/
เลิกการสูบบุหรี่ 
และมีความรู้
เก่ียวกับการบริโภค
บุหรี่ 
  

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

            



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาด้านสังคม 
   ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการจัดฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือให้อาสาสมคัรมีความรู้
และให้การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ได้ถูกวิธ ี

การอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน 

มีอาสาสมคัร 
ที่ช่วยในการดู 
แลและบรรเทา 
สาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
  

สำนักปลัด 

๒ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ  

เพ่ือลดการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ จำนวน 
๒ ครั้ง / ป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ลดอบุัติเหตุได้มาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่ตำบลโนน
เมืองพัฒนาและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 

ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
และบรรเทาสาธารณภัย 
ต่าง ๆ  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความปลอดภัยใน
หมู่บ้านมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก 
สาธารณภัย 

สำนักปลัด 

๔ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับศูนย์ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน อบต. 

เพ่ือให้อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมีวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับการ
ปฏิบัติงานที่ครบถ้วน 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความปลอดภัย อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมี
วัสดุ อุปกรณ์
สำหรับใช้ปฏิบัติ 
งานเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลัด 

๖ โครงการติดต้ังระบบ
ความปลอดภัยทาง
ถนน (กระจกมองทาง
โค้ง) 

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดต้ังระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
(กระจกมองทางโค้ง)
จำนวน  ๓๘  จุด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีความปลอด 
ภัยมากขึ้น 

มอุีบัติเหตุทางถนน
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

๗ โครงการติดต้ังระบบ
ความปลอดภัยทาง
ถนน (ติดต้ังไฟระวัง) 

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดต้ังระบบความ
ปลอดภัยทางถนน(ไฟ
ระวัง) จำนวน ๑๖ จุด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีความปลอด 
ภัยมากขึ้น 

มอีุบัติเหตุทางถนน
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

๘ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยประจำปี  

เพ่ือฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคภีัย 

จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีความปลอด 
ภัยมากขึ้น 

ได้รับความรู้การ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาสังคม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาด้านสังคม 
   ➢ แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในตำบล  
(ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือเบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพ่ือให้คนพิการมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการในตำบล 
(ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ 

คนพิการได้รับ
การช่วยเหลือเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
(ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

➢ แผนงานงบกลาง 
    ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์รอบ
อาคารที่ทำการมคีวาม
สวยงาม เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อากาศร่มรื่นมากขึ้น รอบ ๆ ที่ทำการมี
ความสวยงาม
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้สำนักงานที่ทำ
การมีเครื่องมือเครื่องใช้
ที่สามารถใช้งานได้ดี 

บำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงาน
ของ อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เครื่องใช้สำนักงาน
ชำรุดน้อยลง 

เครื่องมือเครื่องใช้
สำนักงานใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

สำนักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุ ครภุัณฑ์ 
ต่าง ๆ สำหรับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือรองรับการให้บริการ
แก่ประชาชน 

จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 
ประชาชนและการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดหาไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

สำนักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๔ ค่าใชจ้่ายในการรับรอง
ในการต้อนรับคณะ 
บุคลากร ค่าของขวัญ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ของ อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นคา่
รับรองและพิธีการ 
ต่าง ๆ ของ อบต. 

- ค่าใชจ้่าย คา่รับ
รับรองงานพิธี 
ต่าง ๆ ของ อบต. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สำหรับวันสำคญั
ต่าง ๆ 

เพ่ือใช้เป็นค่า
รับรองและใช้งาน
พิธีต่าง ๆ 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ โครงการเพิ่มความรู้
ให้กับคณะกรรมการ
ตรวจงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อบต. 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

ให้คณะกรรมการ
ตรวจงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อบรมเพิ่มความรู ้
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
ต่อปี 

ให้มีความรู้ในการ
ตรวจงานจัดซื้อจัด
จ้างมากขึ้น 

สำนักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๖ ค่าตอบแทนปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าตอบ-
แทนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ/ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานหรือ 
ช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภัย 
/ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ 
/ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ/
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเปิด
ซอง คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พนักงานมีประสิทธิ-
ภาพมากขึ้น 

บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนทุกคน
ที่ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ ค่าใชจ้่ายในการรับรอง
การประชุมสภา อบต./
การประชุมคณะกรรม 
การต่าง ๆ 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ารับรอง
การประชุมสภาอบต. 
และการประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
ได้รับการแต่งต้ังตาม
กฎหมาย 

ค่ารับรองในการ
ประชุมสภา อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพขึ้น การดำเนินการ
ประชุมสภา อบต.
และการประชุม
คณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการการประชา-
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
เก็บภาษี 

จำนวน ๑ ครั้งต่อปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดหาไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้งต่อปี 

การใหบ้ริการ
ประชาชนม ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองคลัง 
 

๙ ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาหรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าดำเนินงาน
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่น / ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ค่าใชจ้่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

อบต.สามารถ
ดำเนินการเลือกต้ัง 
 

สำนักปลัด 

๑๐ 
 

จัดทำ SPOT โฆษณา 
วารสาร แผ่นพับ 
เอกสารทางวิชาการของ 
อบต. 

เพ่ือเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลขา่วสารใหแ้ก่
ประชาชน 

จัดทำ SPOT 
โฆษณา วารสาร
สิ่งพิมพ์แผ่นพับ 
คู่มือ เอกสารทาง
วิชาการ เผยแพร ่

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๑ โครงการจัดทำแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน  

เพ่ือนำไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

จัดทำข้อมลูแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน ในเขต
หมู่บ้าน/ตำบล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง 

การจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง 

๑2 โครงการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือให้มีพื้นที่ที่
ประชาชนสามารถ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ราชการได้ 

ประชาชนในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 
  
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีพื้นที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ราชการมากขึ้น 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑3 โครงการผลิตและ
ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
ราชการได้ 

ประชาชนในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข้อมูลข่าวสาร
ราชการเผยเพ่ีมมาก
ขึ้น 

ประชาชนเขา้ถึง
ข่าวสารราชการ
ง่ายขึ้น 

สำนักปลัด 

๑4 โครงการการจัดต้ัง
ธนาคารขยะ 

เพ่ือรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์แยก
ขยะก่อนทิ้ง และมี
ภาชนะรองรับขยะทุก
ประเภท 

ประชาชนในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ประชาชนในตำบล
ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องแยก
ขยะก่อนทิ้ง และ
ชุมชนมีความ
สะอาดมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑5 โครงการนำวัสดุเหลือใช้
มาก่อให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ไป
ก่อให้เกิดประโยชน์ มี
ปริมาณขยะลดลงและ
ลดต้นทุนในการผลิด 

วัสดุเหลือใช้ในตำบล
โนนเมืองพัฒนา  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้มาก
ย่ิงขึ้น 

มีปริมาณขยะลดลง
และลดต้นทุนใน
การผลิตลดลงได้ 

สำนักปลัด 
 
 

๑6 โครงการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน์
ภายในพื้นที่ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือดูแลรักษาและ 
คุ้มครองป้องกันพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

พื้นที่สาธารณ- 
ประโยชน์ในเขตตำบล
โนนเมืองพัฒนา  

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พื้นที่สาธารณ- 
ประโยชน์ได้รับการ
ดูแล รักษาและ
คุ้มครองมากขึ้น  

พื้นที่สาธารณ- 
ประโยชน์ได้รับ
การดูแล รักษา 
และคุ้มครอง 

สำนักปลัด 
 
 

17 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์แยก
ขยะก่อนทิ้ง 

ประชาชนในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี   

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

สำนักปลัด 
 
 

18 โครงการจุดสาธิตการคัด
แยกขยะเปียก 

เพ่ือความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนในตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกจิกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี   

ปริมาณขยะใน
เขตพื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 
 

19 โครงการศูนย์เรียนรู้
เตาเผาขยะในครัวเรอืน 

เพือ่ความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนากำหนด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีเตาเผาขยะ ปริมาณขยะใน
เขตพื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

20 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพ่ือให้ความรูแ้ละการ
สร้างจิตสำนึกใน
หมู่บ้าน 

การอบรมใหค้วามรู้ 
จำนวน ๑๑  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

ปริมาณขยะใน
เขตพื้นที่มี
ปริมาณลดลง 

สำนักปลัด 

21 โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรูค้วามความ
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะ 

รณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

ปริมาณขยะใน
เขตพื้นที่มี
ปริมาณลดลง 

สำนักปลัด 

22 โครงการบริหารจัดการน้ำ
เสียในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่รักสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

จำนวน ๑ ครั้งต่อปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อป ี

ในเขตพื้นที่มีการ
บริหารจัดการน้ำ
เสียในหมู่บ้าน/
ตำบล 

สำนักปลัด 

23 ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมา
ต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการจ้างเหมา
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายในการจา้ง
เหมาต่าง ๆ 

ประโยชน์ได้รับ
การดูแล รักษา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

24 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอานาจักร 

เพ่ือใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางต่าง ๆ 

ใช้ในการเดินทาง
ไปอบรมและ
ติดต่อราชการ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

25 ค่าวัสดุ (ประเภทคงทน /
ประเภทสิ้นเปลือง/
อุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่) 

เพ่ือใช้ในการซื้อวัสดุฯ ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ค่าวัสดุต่าง ๆ ใช้ใน อบต.โนน
เมืองพัฒนา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

26 ค่าสาธารณูโภคต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ค่าสาธารณูปโภค 
ต่าง ๆ 

ใช้ใน อบต.โนน
เมืองพัฒนา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

27 ค่าใชจ้่ายที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

เพ่ือใช้เป็นค่าที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ค่าที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่าย
อื่น ๆ 

ใช้ใน อบต.โนนเมือง
พัฒนา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   ➢ แผนงานงบกลาง  

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ เงินสำรองจ่ายในกรณี
จำเป็น 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

เงินสำรองจ่ายใน
กรณีจำเป็น เช่น 
น้ำท่วม ไฟไหม้  
วาตภัย เป็นต้น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที 

สำนักปลัด 

๒ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบ
ประกันสังคม 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สมทบ ๑๒ ครั้ง/
ปี/คน 

สำนักงาน
ประกันสังคม 

สำนักปลัด 

๓ เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

กองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมทบ ๑ ครั้ง/ป ี สำนักงานท้องถิ่น สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๔ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมทบ ๑ ครั้ง/ป ี -สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๕ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือเป็นรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมทบ ๑ ครั้ง/ป ี เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

สำนักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างมี
ความรูค้วามสามารถใน
การให้บริการและ
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ฯ 

จัดอบรมและศึกษา
ดูงาน จำนวน ๑ 
ครั้ง/ป ี

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น นำความรู้ทีไ่ด้มาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และ
การเรียนรู้การ
ปราบปรามการทุจริต 
และคอรัปชั่นให้กับ
สมาชิก พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง พนักงาน 

เพ่ืออบรมคุณธรรม
จริยธรรม และการ
เรียนรู้การปราบปราม
การทุจริต และคอรัปชั่น
ให้กับสมาชิก พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงาน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ได้ความรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารพนัก 
งานลูกจ้าง สมาชิก 
อบต. มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการให ้
บริการมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๓ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
 

ก่อสร้างหอกระจ่าย
ข่าวประจำหมู่บา้น
จำนวน  ๓  หมู่บ้าน 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ได้รับฟังการ
ประชาสัมพันธ์ละ
การกระจายข่าว
อย่างทั่วถึง 

การให้บริการในด้าน
ข้อมูลข่าวสารเข้าถึง
ประชาชนอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ 
 

โครงการ อบต.บริการ
ประชาชนเคลื่อนที ่

เพ่ือให้การบริการเขา้ถึง
ประชาชนในทุกระดับ 
ทุกพื้นที่ให้มากที่สุด 

จัดโครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบ
ประชาชนจำนวน  
๑ ครั้ง / ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
บริการจากอบต. 
และได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๕ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการจัดทำ
แผนพัฒนา 

- เพ่ือให้ประชาชนเขา้ใจ
และสามารถจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลได้ 
 - เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของ 
อบต. 

- จัดอบรมส่งเสริม
การจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล   
(๑๑ หมู่บ้าน) 
- ส่งเสริมตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ตำบลในคณะกรรม 
การต่าง ๆ ของ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ได้รับความรูแ้ละ
แก้ไขปัญหาได้ดี
ย่ิงขึ้น 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและ
สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล  
เพ่ือนำไปสู่การ
พึ่งพาตนเองได้ 

สำนักปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรมด้าน
กฎหมาย 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรูค้วามเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิเบื้องต้น
ตามกฎหมาย 
- เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ทางกฎหมาย
เพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน จำนวน 
๑๑ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ได้รับความรู้
ทางด้านกฎหมาย
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความรูค้วาม
เข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ตาม
กฎหมายเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ โครงการสร้างเสริม
จิตสำนึกในการป้องกัน
การทุจริตทำงานโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การทำงานอย่างโปร่งใส 

สร้างเสริมจิตสำนึก
ในการป้องกันการ
ทุจริตทำงาโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า  
๑ กิจกรรม 

สร้างเสริมจิต 
สำนึกในการ 
ป้องกันการทุจริต 
ทำงานโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

สำนักปลัด 

๘ โครงการรักสิ่งแวดล้อม
ทำดีเพ่ือถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การทำดี 

รักสิ่งแวดล้อมทำดี
เพ่ือถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า  
๑ กิจกรรม 

รักสิ่งแวดล้อมทำ
ดีเพ่ือถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

สำนักปลัด 

๙ โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการประหยัด
พลังงาน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การประหยัดพลังงาน 

ให้ความรู้เก่ียวกับ
การประหยัด
พลังงาน  
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า  
๑ กิจกรรม 

มีความรู้เก่ียวกับ
การประหยัด
พลังงาน 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำ
แผนชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนเขา้ใจ
และสามารถจัดทำแผน
ชุมชนได้ 
 

จัดอบรมส่งเสริม
การจัดทำแผน
ชุมชนจำนวน ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ได้รับความรู้
และแก้ไข
ปัญหาได้ดี
ย่ิงขึ้น 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและ
สามารถจัดทำ
แผนชุมชน  
เพ่ือนำไปสู่การ 
พึ่งพาตนเองได้ 

สำนักปลัด 

๑๑ โครงการสร้างเสริม
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข สร้างรอยย้ิม 
ให้ประชาชน  

เพ่ือให้การบริการเขา้ถึง
ประชาชนในทุกระดับ 
ทุกพื้นที่ให้มากที่สุด 

จัดโครงการ อบต. 
เข้าถึงประชาชนใน
ทุกระดับ ประชาชน
จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
บริการจากอบต. 
และได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๒ โครงการประชุมมอบ
นโยบายการติดตามผล
การดำเนินงานโครงการ
ตามนโยบายของจังหวัด
และการทำบุญเน่ืองใน
เทศกาลปีใหม่ ประจำปี  

เพ่ือรบัมอบนโยบาย 
ต่าง ๆ จากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับ
มอบนโยบาย 
ไม่ต่ำกว่า  
๑๐๐ คน 

ได้รับข้อมลู
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๓ โครงการจิตอาสาทำ
ความดีเพ่ือถวายพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพ่ือรับมอบนโยบาย 
ต่าง ๆ จังหวัด 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับ
มอบนโยบาย 
ไม่ต่ำกว่า  
๑๐๐ คน 

ได้รับข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๔ โครงการการส่งเสริม 
กิจกรรมศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 

เพ่ือใช้ในโครงการการ
ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับ
มอบนโยบาย 
ไม่ต่ำกว่า  
๑๐๐ คน 

ได้รับข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๕ โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและ
ความสามัคคีของคนใน
ชาติ 

เพ่ือใช้ในโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติ
เป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับ
มอบนโยบาย 
ไม่ต่ำกว่า  
๑๐๐ คน 

ได้รับข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๖ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ทำงานเป็นทีม 

เพ่ือความสามคัคขีองทุก
คนในองค์กร 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม 
ไม่นอ้ยกว่า  
๔๐ คน 

ได้รับข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๗ โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
  

บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

๑๘ โครงการอบรมและ
ทดสอบความรูค้วาม
เข้าใจ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

ผู้เข้าร่วมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
  

ผู้เข้าร่วมมคีวามรู้
ความเขา้ใจ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มากย่ิงขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๑๙ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

เพ่ือคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 

ผู้เข้าร่วมมคีุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร
สุจริตมากย่ิงขึ้น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ผู้พิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการได้ใช้
สะดวกมากขึ้น 

 ขนาดห้องละ 
๒.๕๐ x ๓.๐๐ 
เมตร จำนวน ๘ 
ห้องแยกชายหญิง 

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - มีห้องน้ำผู้
พิการเพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยได้รับ
อันตรายน้อยลง 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
ถนนลาดยาง แบบแอส
ฟัลติกคอนกรีตรอบ
สำนักงาน อบต.โนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐาน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - มีถนนไว้สัญจร
เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนที่มา
ติดต่อรายการ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการจัดทำเวทีใน
ห้องประชุม 

เพ่ือให้อาคารทีท่ำการ
เป็นสัดส่วน 

ขนาด ๓.๐๐ x 
๗.๐๐  เมตร 

- ๓๐,๐๐๐ - - - มีเวทีในห้อง
ประชุมเพ่ิมขึ้น 

สะดวกขึ้น กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างศูนย์
สาธิตการคัดแยกขยะ 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การจัดการขยะในตำบล 

ขนาด ๓.๐๐ x 
๑๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ - - - - มีศูนย์สาธิตการ
คัดแยกขยะ
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ขยะเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพ่ือให้ดูมีระเบียบและ
ยืดอายุการใช้งาน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

- ๑,๕๒๐,๐๐๐ - - - มีลานจอดรถ
เพ่ิมขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของรถยนต์
นานขึ้น 

กองช่าง 

๖ ค่าปา้ยประชาสัมพันธ ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ ของ 
อบต. 

ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
เพ่ิมขึ้น 

รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ ป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ขออง อบต. 

ขนาด ๑.๒๐ x 
๒.๔๐  เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
เพ่ิมขึ้น 

รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างโรงจอดรถน้ำ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
ของรถ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - มีโรงจอดรถน้ำ
เพ่ิมขึ้น 

อายุการใชงาน
ของรถน้ำ
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๙ โรงจอดรถสำหรับ
พนักงานและผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
ของรถ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - มีโรงจอดรถ
เพ่ิมขึ้น 

อายุการใชงาน
ของรถน้ำ
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
หอประชุมขนาดใหญ่
พร้อมเวทีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนาพร้อมเวที 

เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์บริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีหอประชุม
เพ่ิมขึ้น 

ลดค่าใช้จา่ยใน
การเช่าสถานที ่

กองช่าง 

๑๑ โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนา  

เพ่ือความเป็นระเบียบ
มากขึ้น 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - มีห้องเพ่ิมขึ้น เพ่ิมอายุการใช้
งานของ
สำนักงาน
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สำนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนา  

เพ่ือให้อาคารทีท่ำการ
เป็นสัดส่วนมีความเป็น
ระเบียบ 

- ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๙๑๐,๐๐๐ - - - - มีความเป็น
สัดส่วนเป็น
ระเบียบดูแลได้
ทั่วถึง 

มีความเป็น
สัดส่วนเป็น
ระเบียบดูแลได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการก่อสร้างประตู
สำนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือให้อาคารทีท่ำการ
เป็นสัดส่วนมีความเป็น
ระเบียบ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๓๗๐,๐๐๐ - - - - มีความเป็น
สัดส่วนเป็น
ระเบียบดูแลได้
ทั่วถึง 

มีความเป็น
สัดส่วนเป็น
ระเบียบดูแลได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างเทพื้น
หน้าและหลัง สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือความสะดวกในการ
ใช้พื้นที่ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๑๑๑,๐๐๐ - - - - มีลานคอนกรีต
เพ่ิมขึ้น  

มีความสะดวก
ในการใช้พื้นที่  

กองช่าง 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ➢ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์และยาเสพติด
ในวัยรุ่น 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับการ
ต้ังครรภ์ในหมู่เยาวชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  
จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

เยาวชนในตำบลมี
ความรูแ้ละความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยเรียนเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อ เด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัวในหมู่บ้าน/
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครวั 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว จำนวน 
๑ ครั้ง / ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ 
แกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครวั
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการด้านการพัฒนา
บทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
บทบาทสตร ี

โครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของบทบาท
สตรีมากขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการ
เสริมสร้างสายใย
รักแห่งครอบครัว 
(แม่และเด็ก) 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว 

โครงการเสริมสร้าง
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว (แมแ่ละ
เด็ก)  
จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้อง 
กันและแก ้
ไขปัญหา 

สำนักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
โนนเมืองพัฒนา 

จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้งต่อปี 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ โครงการรณรงค์

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันและระงับการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 
ภายในตำบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่มีจำนวนลดลง 

สำนักปลัด 

๒ โครงการอบรม
พัฒนาเครือขา่ย
สุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสขุภาพ
ที่ดีไม่มีโรค 

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านภายใน
ตำบล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริม
การออกกำลัง
กายของ
ประชาชน 

เพ่ือให้ได้เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านภายใน
ตำบล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกำลังกาย
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๔ โครงการ
พระราชดำริ  
(ด้านสาธารณสุข) 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
ชุมชนจัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสขุ อย่างน้อย ๓ 
โครงการ โดยจัดทำโครง- 
การเสนอขอรับงบประมาณ
จากอปท.โดยผ่านการ 
ประชาคมของชุมชน/ 
หมู่บ้านให้มคีวามเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของ 
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน  
 

คณะกรรมการหมู่บ้าน  
๑๑  หมู่บ้านจัดทำโครง 
การพระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ เพี่อขอรับ 
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมู่บ้านละ 
๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน  
๑๑ หมู่ (รายละเอียด
โครงการตามหมู่บ้าน 
เสนอ)  

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่เขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้เข้า
โครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๕ โครงการสัตว์

ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือดำเนินการฉีดวัคชีน 
ป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตาม
จำนวนประชากรสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่ม ี
เจ้าของในเขตพื้นที่ 
ตำบล 

จำนวนสุนัขและแมวใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจา้ของได้รับการฉีด
วัคซีนและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนที่เขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้เข้า
โครงการตามแนว
พระราชดำร ิ

สำนักปลัด 

๖ โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และทำหมันใน
สุนัขและแมว 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสุนัขและแมว 

ทั้ง ๑๑  หมู่บ้านใน
ตำบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี 

การแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่มีจำนวน
ลดลง 

สำนักปลัด 

๗ โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายใน
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองมี
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

๑ ครั้ง / ปี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
๓ ศูนย์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและผู้ปกครองมี
ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคทั้งโรค 
ติดต่อและไม่ติดต่อ 

กองการศึกษา ฯ 

8 โครงการอบรม
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคลัมปี 
สกินในโคกระบือ
และโรคอุบัติใหม่
ในสัตว์ 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ 

มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นที่ ๆ ได้รับ
ความเดือดร้อน  
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
โรคลัมปีสกินในโค
กระบือเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

9 โครงการจัดต้ังศูนย์คัด
แยกกักกันโรคใน
ชุมชน (Comm unity 
Isolation) โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ในพืน้ที่
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์กักกัน
โรคในชุมชน โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้ติดเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
1 ครั้ง/ปี   

ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
มีที่อยู่อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัด 

๑0 โครงการป้องกัน
ควบคุมรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ 
ในพื้นที่ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือป้องกันกันโรคใน
ชุมชน โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

มีการควบคุมทั้งปี 
งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ปี   

ไม่มีผู้ติดเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

๑1 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) 

เพ่ือป้องกันและระงับ
การแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่ 

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 
ในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี   
 

การแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่จำนวน
ลดลง 

สำนักปลัด 

๑2 โครงการส่งเสริมการ
ปลอดบุหรี่ในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการปลอด
บุหรี่ในชุมชน 

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 
ในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งต่อปี   
 

การปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 



 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ➢ แผนงานการศึกษา 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา   / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๗ พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศึกษา  
 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายคา่ 
การจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑) อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ๑๐๐ คน  
คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕  วัน 
๒) ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ๑๐๐ คน
อัตราคนละ ๑,๗๐๐  บาท/ปี 
๓) ค่าชุดนักเรียน ๘๐ คน อัตราคนละ  
๓๐๐ บาท/ปี หรับเด็กอายุ ๓ – ๕  ปี 
๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๘๐ คน อัตราคนละ 
๒๐๐บาท/ ปี สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕  ปี 
๕) ค่าหนังสือเรียน ๘๐ คน อัตราคนละ 
๒๐๐บาท/ ปีสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕  ปี 
๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ คน อัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี สำหรับเด็กอายุ ๓–๕ ปี   
๗) โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสามศูนย์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี 
๘) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
 
 

๑,๐๔๔,๙๐๐ ๑,๐๔๔,๙๐๐ ๑,๐๔๔,๙๐๐ ๑,๐๔๔,๙๐๐ ๑,๐๔๔,๙๐๐ อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามที่
กฎหมาย
กำหนด  

การจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒ ค่าอาหารเสริม (นม)
(สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)
พร้อมด่ืมให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)สำหรับเด็กเล็ก 
จำนวน ๑๐๐ คน 
จำนวน ๒๖๐ วัน 

๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนมทุกคน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและมี
ความพร้อมสำหรับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

กองการศึกษาฯ 

๓ ค่าอาหารเสริม (นม)
(สำหรับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)
พร้อมด่ืมให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)สำหรับเด็ก
นักเรียน อนุบาล-ป.
๖ จำนวน ๔๕๐ คน 
จำนวน ๒๖๐ วัน 

๘๖๒,๒๙๐ ๘๖๒,๒๙๐ ๘๖๒,๒๙๐ ๘๖๒,๒๙๐ ๘๖๒,๒๙๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนมทุกคน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและมี
ความพร้อมสำหรับการ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

กองการศึกษาฯ 

๔ ค่าใชจ้่าย
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ 

๑ ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เงินที่จ่ายในแต่ละ
เดือน 

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๕ เงินเดือนครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
โนนเมืองพัฒนา ** 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ตลอดปีครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
 

อบต.สามารถจ่าย
เงินเดือนครูผู้ดูแล 
เด็กฯ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

๖ ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลโนนเมือง
พัฒนา ** 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ตลอดปีผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๑๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๓๐,๐๐๐ 
 

๓๓๐,๐๐๐ 
 

อบต. สามารถจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ดูแล 
เด็กฯ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 
** 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตลอดปีผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อบต.สามารถจ่ายเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชัว่ 
คราวผู้ดูแลเด็กฯ 
ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพในการปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นเสริมพัฒนาการ
สำหรับเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้มีเครื่อง
เล่นเสริมสร้าง
พัฒนาการใหส้มวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน ๓ แห่ง ใน
สังกัดตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓ ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการเพียงพอ
สำหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการป้องกัน
อัคคีภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้ครูและเด็กเล็ก
ได้เรียนรู้ในการ
ป้องกันอันตรายจาก
อัคคีภัย 

จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ครูและเด็กเล็กได้เรียนรู้
ในการป้องกันอันตราย
จากอัคคภีัย 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ ค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับเด็ก (สพฐ.) 
ทั้ง ๓ โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียน ๓ แห่ง 
ในเขตตำบล 
โนนเมืองพัฒนา 

๒,๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน  
๓ โรงเรียน 

ได้รับสารอาหารทุกคน กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในวัย
เรียน 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง 
4 ด้าน 
- ด้านร่างกาย 
-ด้านอารมณ์ 
-ด้านสังคม 
-ด้านสติปัญญา 

เด็กในวัยเรียนใน
สถานศึกษาเขต
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียนที่
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 

เด็กมีความกล้าในการ
แสดงออกมากขึ้น   
มีความสนุกสนานและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นใน 
ทุก ๆ ด้าน 

กองการศึกษาฯ 

๑๒ โครงการส่งเสริม
พัฒนาด้าน IQ EQ 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน IQ 
EQ เหมาะสมตามวัย 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียนที่
มพีัฒนาการเพิ่มขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการด้าน IQ 
EQ เพ่ิมมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์
ส่งเสริมทักษะสมอง 
EF 

เพ่ือให้เด็กได้ฝึกทักษะสมอง 
EF โดยการใช้หนังสือ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียน
ที่มีพัฒนาการ
เพ่ิมขึ้น 

เด็กได้รับการพัฒนา
ทักษะทางสมอง  
ให้เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ โครงการปลูกฝัง
เด็กไทยใส่ใจวินัย
จราจร 

เพ่ือให้เด็กเรียนรู้วิธีการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ
ลดอันตรายจากการเกิด
อุบัติเหตุ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียน
ที่มีเข้าร่วมอบรม 

เด็กได้เรียนรู้วิธีใช้
รถใชถ้นนอย่าง
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
 

๑๕ โครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
ศิลปะการแสดงและการ
เรียนรู้พัฒนาทางสมองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่งใน
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียน
ที่มีเข้าร่วมอบรม 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
 

๑๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์วิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมอนุรักษ์วิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมิให้
สูญหาย 

กองการศึกษาฯ 

๑๗ โครงการห้องสมุดมี
ชีวิตของชุมชน 

เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่สำหรับ
ศึกษาหาความรู้ที่
หลากหลาย 

จัดหาห้องสมุดมี
ชีวิตของชุมชน 
จำนวน  ๑  แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนมีสถานที่
ศึกษาหาความรู้ที ่
หลากหลาย 

กองการศึกษาฯ 

๑๘ โครงการแหล่งเรียนรู้
หมู่บ้านฉัน 

เพื่อส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีแหล่ง
เรียนรู้แสดงถึง 
เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
และเป็นการอนุรักษ์วิถีไทย 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ทุกหมู่บ้านมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ค้นพบโดย
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๙ โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค  

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเบื้องต้นแก่
เด็ก 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒0 โครงการป้องกันเด็ก
ติดในรถ 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้วิธีเอาตัว
รอดเมื่อติดอยู่ในรถ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กสามารถเอาตัว
รอดได้เมื่อติดอยู่ใน
รถ 

กองการศึกษาฯ 

๒1 โครงการป้องกันเด็ก
โดนไฟฟ้าซ็อต 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
อันตรายจากไฟฟ้า 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
 

เด็กรู้ถึงอันตราย
และลดอัตราเด็กถูก
ไฟฟ้าซ็อต 

กองการศึกษาฯ 

๒2 โครงการขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัยให้ลูก 
 
 

เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการ
ป้องกันไม่ให้ เกิดอุบั ติเหตุ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและการเรียนรู้ 
กฎจราจรและการป้องกัน
ตนเองเบื้องต้น 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กได้เรียนรู้การ
สัญจรบนท้องถนน
และการดูแลความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

๒3 โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้
ด้านภาวะโภชนาการ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้ปกครองมีความรู้
ด้านภาวะโภชนา 
การเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๒4 โครงการหนูน้อยวัยใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม 
ลด ละ ทำลายสิ่งแวดล้อม 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกในการร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒5 โครงการรักษ์ป่า  
ปลูกป่าเพ่ืออนาคต 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเห็น
ความสำคญัของป่าไม้
อันเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีคา่ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กและเยาวชนมี ค วาม
เข้าใจและเห็นความ สำคัญ
ข อ ง ป่ า ไ ม้ อั น เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีค่า 

กองการศึกษาฯ 

๒6 โครงการวัยทำงาน
สดใส ใส่ใจสขุภาพ 

เพ่ือให้พนักงานและ
บุคลากรในหน่วยงาน
ได้มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
มีความสามัคคี พร้อม
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พนักงานและ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

พนักงานและบุคลากร  
มีสุขภาพกายแข็งแรง  
มีความสามัคคีปฏิบัติ งานได้
เต็มศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 

๒7 โครงการสัมมนางาน
วิชาการด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้ความรู้ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนาความรู้ใน
งานเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๒8 โครงการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครู ศพด. สังกัด  
อบต.โนนเมือง 

เพ่ือให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ได้อบรมแลกเปลี่ยน
ความรู ้

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ครู/ผู้ดูแลเด็กได้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

29 โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

เพ่ือให้ประชาชน/
ชุมชนได้ร่วมทำ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
สร้างความสามคัค ี

จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เกิดความรักความสามคัคีใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

๓0 โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นมิให้
สูญหาย 

จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชน ประชาชน ได้
ร่วมอนุรักษ์วัฒน- 
ธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ให้
คนรู้หลังได้ศึกษาและปฏิบัติ 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓1 กิจกรรมวันมาฆบูชา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนประชาชนร่วม
ทำนุบำรุงศาสนา 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน
ประชาชนร่วมทำนุบำรุง
ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

๓2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนประชาชนร่วม
ทำนุบำรุงศาสนา 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน
ประชาชนร่วมทำนุบำรุง
ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

๓3 กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนประชาชนร่วม
ทำนุบำรุงศาสนา 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน
ประชาชนร่วมทำนุบำรุง
ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

๓4 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นมิให้
สูญหาย 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชน ประชาชน 
ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒน- 
ธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้
ให้คนรู้หลังได้ศึกษาและ
ปฏิบัติ 

กองการศึกษาฯ 

๓5 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาวา่ง
ช่วงปิดภาคเรียนให้
เป็นประโยชน์ 

จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างเรียนรู้คุณ- 
ธรรมและสืบสานศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

๓6 โครงการจัดงานศิลปะ 
วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

37 โครงการวัน 
ปิยมหาราช 

เพ่ือรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระปิยมหาราช 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระปิยมหาราช 

กองการศึกษาฯ 

38 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหา
มหาราชินี 

เพ่ือรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีพันปีหลวง 

กองการศึกษาฯ 

39 โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพ่ือรำลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ 
 

กองการศึกษาฯ 

๔0 วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ร.10 

เพ่ือรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระองค์ท่าน 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔1 วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี 

เพ่ือรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระองค์ท่าน 

กองการศึกษาฯ 

๔2 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน-
กาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช-
บรมนาถบพิตร 

เพ่ือรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม สถาบันของรัฐ เอกชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพระองค์ท่าน 

กองการศึกษาฯ 

43 ส่งเสริม/รณรงค์ 
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความตะหนัก ในการ
อนุรักษ์กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา 

๑ ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม 
 

ประชาชนเห็น
ความสำคญัและ 
ร่วมกิจกรรมวันสำคญั
ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

๔4 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการ
พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพ่ือเพิ่มการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนครูที่มีการการ
พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

สนับสนุนเพ่ือพัฒนาครู กองการศึกษาฯ 

๔5 ค่าใชจ้่ายด้าน
บุคลากร รายจ่ายเป็น
เงินเดือนค่าตอบแทน
เงินเพ่ิมและค่า
สวัสดิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ด้านบุคลากร รายจ่าย 
เป็นเงินเดือนค่าตอบ 
แทนเงินเพ่ิมและค่า
สวัสดิการ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

๑,๖๙๓,๐๘๐ ๑,๗๖๔,๗๒๐ ๑,๘๓๙,๙๓๖ ๑,๙๑๘,๙๒๐ ๒,๐๐๑,๘๔๐ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น พนักงานมีสวัสดิการทีดี่ กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔6 ค่าใชจ้่ายด้าน
บุคลากรรายจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างและเงินเพ่ิมต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ด้านบุคลากรรายจ่าย
เป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

๕๕๖,๐๔๔ ๕๘๙,๔๐๔ ๖๒๔,๗๖๘ ๖๖๒,๒๕๖ ๖๖๒,๒๕๖ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น พนักงานมีสวัสดิการทีดี่ กองการศึกษาฯ 

47 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น พนักงานมีสวัสดิการทีดี่ กองการศึกษาฯ 

48 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น จัดหาเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 

กองการศึกษาฯ 

49 โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกำลังกาย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกำลังกาย 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น จัดหาเครื่องออกกำลัง
กาย 

กองการศึกษาฯ 

50 โครงการกีฬาต้าน 
ยาเสพติด (โนนเมือง
พัฒนาเกมส์) 

เพ่ือจ่ายในโครงการ
กีฬาต้านยาเสพติด 
(โนนเมอืงพัฒนา
เกมส์) 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น มีความสามัคคีมากขึ้น กองการศึกษาฯ 

51 โครงการโตไปว่ายน้ำ
เป็นเล่นน้ำได้ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ความรู้ การป้องกัน
การจมน้ำ และฝึก
ทักษะการว่ายน้ำเพ่ือ
เอาชีวิตรอด 

๑ ครั้ง/ ปี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง ๓ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กที่เข้าร่วมโครงการ เด็กได้รับความรู้การ
ป้องกันการจมน้ำ และ
ฝึกทักษะการว่ายน้ำเพ่ือ
เอาชีวิตรอด 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา  / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๗ พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ 
 

 

โครงการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ   

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สนองนโยบายของรัฐบาล 

นักเรียน ศพด.  
เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กมีอารมณ์
และสติปัญญาดี   

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์  
สังคม สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการกีฬา
หรรษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

นักเรียน ศพด.  
เข้าร่วมกิจกรรม 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กอารมณ์และ
สติปัญญาดี 
  

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

๓ การจัดงานประเพณี
และส่งเสริมทำนุ
บำรุงศาสนา  
ศาสนพิธี  
และประเพณีต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
และการศาสนาพิธขีอง 
อบต. 

ส่งเสริมทำนุบำรุง
ศาสนาและการ 
ศาสนพิธีของ อบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้
เข้าร่วมพิธ ี

เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนได้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

เพ่ือสืบสารประเพณีที่ดี
งามของไทยให้เจริญ 
รุ่งเรืองและของตำบล 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน
ประเพณีที่ดี
งามของไทย 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของ
ไทยให้คงอยู่ 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการจัดงาน
บวงสรวงท่านท้าว 
สุรนารี  

เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดี
งามของไทยให้เจริญ 
รุ่งเรืองและของตำบล 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชาวบา้นรู้จัก
ความกลา้หาญ
ของย่าโม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของ
ชาวโคราช 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

6 โครงการจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน 

จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
ด้านจิตใจ
เพ่ิมขึ้น 

เยาวชนมีจิตใจดี
เพ่ิมขึ้น 
 
 

กองการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา  / ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๗ พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
เพ่ิมขึ้นในด้านสมองและ
ความคิด 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสนามเด็กเล่น
เพ่ิมขึ้น 

เด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ภายในตำบล 
โนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือความปลอดภัยของ
เด็กเล็กในศูนย์มากขึ้น 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

มีความ
ปลอดภัยและ
เป็นระเบียบขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น 

เพ่ือใหเ้ด็กมีพัฒนาการ
เพ่ิมขึ้นในด้านสมองและ
ความคิด 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

มีความ
ปลอดภัยและ
เป็นระเบียบขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟันสำหรับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีฟันแข็งแรง
และสะอาดรู้จักการ
แปรงฟันที่ถูกวิธ ี

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีที่แปรงฟัน
สำหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ิมขึ้น 

เด็กฟันแข็งแรง
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองแค 

เพ่ือความสะอาดและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีโรงอาหาร
เพ่ิมขึ้น 

มีความสะอาด
และเป็น
ระเบียบขึ้น 

กองช่าง 

๖ 
 

 

โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เป็นระเบียบและ
สะอาดมากขึ้น 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ มีที่ทำกิจกรรม
เพ่ิมขึ้น 

มีความสะอาด
และเป็น
ระเบียบขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีป้ายชื่อศูนย์ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมขึ้น 

มีป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้าง
ห้องครัว 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องประกอบ
อาหาร 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีห้องครัวเพ่ิมขึ้น มีห้องประกอบ
อาหารที่สะอาด 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับภูมิทศัน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามปลอดภัย น่าอยู่ 
น่าเรียนรู้ 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม เพ่ิมขึ้น 

มีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม
ปลอดภัย น่าอยู่ 
น่าเรียนรู้ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่สำหรับเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

จำนวน  ๑  แห่ง - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มีลานกีฬาเพ่ิมขึ้น ประชาชนมี
สถานที่สำหรับ
เล่นกีฬาและออก
กำลังกายเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๑๑ โครงการต่อเติม/
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

ศพด. 
จำนวน ๓ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีอาคารที่ดี
เพ่ิมขึ้น 

อาคารสถานที่  
มีความปลอดภัย 
สำหรับผู้มารับ
บริการ 

กองช่าง 

๑๒ ปรับปรุงห้องน้ำ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กได้มีห้องน้ำที่
ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

ศพด. 
จำนวน  ๓  แห่ง 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีห้องน้ำที่ดี
เพ่ิมขึ้น 

เด็กได้มีห้องน้ำที่
ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย
สำหรับเด็ก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชองของ อบต. 

เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อจำนวนเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

ต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจำนวน  
๓ แห่ง ตามแบบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่และ
บริเวณสำหรับ
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ➢ แผนงานการเกษตร 
    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการปลูกหญา้แฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของหน้า
ดิน 

ปลูกหญ้าแฝกตามขอบ
สระน้ำ ฝั่งคลองและ
ถนนในเขตตำบล   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

หน้าดินได้รับการ
ปรับปรุงบำรุงรักษา
เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเพิม่พื้นที่ป่าใน
เขตพื้นที่ให้เพ่ิมขึ้น 

ปลูกป่าสาธารณ 
ประโยชน์และป่าตำบล
โนนเมืองพัฒนา (ป่า
สาธารณประโยชน์) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่มีพื้นที่
ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 
ของพื้นที่ทั้งหมด 

สำนักปลัด 

๓ โครงการขุดลอกถนนดิน
รอบป่าสาธารณประ 
โยชน์ภายในตำบล 

เพ่ือป้องกันการ
ทำลายและบุกรุก
พื้นที่ป่าสาธารณ- 
ประโยชน์ 

ทำคันดินรอบพื้นที่ป่า
สาธารณประโยชน์ 
ภายในตำบล 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะลดลงจาก
เดิม 

กองช่าง 

๔ โครงการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

เพ่ือกำหนดขอบเขต
หรือแนวเขต
ปักหลักเขตที่ดิน 
ปักหลักเขตที่
สาธารณประโยชน์ 

ป้องกันการบุกรุกเข้าทำ
ประโยชน์โดยไม่ถูก
กฎหมายและลดข้อ
พิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะลดลงจาก
เดิม 

กองช่าง 

๕ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
ตามโครงการ
พระราชดำร ิ

เพ่ือให้พื้นที่ป่าใน
เขตพื้นที่ยังคงอยู่ใน
พื้นที ่
 

จำนวน ๑ ครั้ง / ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่มีพื้นที่
ป่าเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖ การดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในตำบล 
โนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้น้ำ
อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-โครงการรักน้ำรักป่า
รักษาแผ่นดิน  
-โครงการบำรุงรักษาปา่
ไม้ชุมชน 
- โครงการปลูกต้นไม้ใน
ที่สาธารณะ ป่าชุมชน    

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

- ประชาชนให้น้ำ
อย่างประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- อาหารในแหล่งน้ำ
สาธารณะในเขต
ตำบลเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๗ โครงการท้องถิ่นไทย 
ร่วมใจภักด์ิรักษ์พื้นที่สี
เขียว 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่ปลูกป่าและรัก
ป่ามากขึ้น 

จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่มีพื้นที่
ป่าเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจำตำบลโนน
เมืองพัฒนา 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้และ
สามารถนำไป
ถ่ายทอดได้ดีย่ิงขึ้น 

จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่มีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรประจำ
ตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

สำนักปลัด 

๙ โครงการรักสิ่งแวดล้อม
ทำดีเพ่ือถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่รักสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่รัก
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการพี่นำน้องรักษ์
น้ำ ตามแนว
พระราชดำริ  

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
เยาวชนดำเนิน
กิจกรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ำ 

จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

ในเขตพื้นที่รัก
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๑ โครงการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน (การน้อม
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
(Way Of Life) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บา้น
เป้าหมายของอำเภอ
ด่านขุนทดได้น้อม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
(Way Of Life) และ
พัฒนาหมู่บ้าน 

จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

น้อมหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต 

สำนักปลัด 

๑๒ 
 
 
 

โครงการเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมน้ำเสียใน
ชุมชน 

เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมน้ำเสียใน
ชุมชน 

จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น้ำเสียในชุมชน 

สำนักปลัด 

๑๓ การบริหารจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 

เพ่ือจัดการน้ำเสียใน
ชุมชน 

จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น้ำเสียในชุมชน 

สำนักปลัด 

๑๔ โครงการปลูกไผแ่ละไม้
ยืนต้น  

เพ่ือเป็นกิจกรรมปลูก
ต้นไผ่ฝากไว้ให้
ลูกหลาน จังหวัด
นครราชสีมา 

จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

สำนักปลัด 

๑๕ 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในตำบลโนนเมือง
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 

อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชท้องถิ่น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 โครงการขุดบ่อทิ้งขยะ
บ้านคลองแคใต้ หมูที่ ๓ 

เพ่ือความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีบ่อทิ้งขยะใน
หมู่บ้าน ๑ บ่อ 

ปริมาณขยะในเขต
พื้นที่มีปริมาณลดลง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดบ่อทิ้งขยะ
บ้านคลองแคเหนือ  
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมอืงพัฒนา
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีบ่อทิ้งขยะใน
หมู่บ้าน ๑ บ่อ 

ปริมาณขยะในเขต
พื้นที่มีปริมาณลดลง 

กองช่าง 

3 ถังขยะประจำหมู่บา้น  
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีถังขยะประจำ
หมู่บ้าน 

ปริมาณขยะในเขต
พื้นที่มีปริมาณลดลง 

กองช่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์ 
➢ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการเกษตร
พึ่งตนเองวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชสมุนไพรภายใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ปลูกพืชสมุนไพร 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน
ภายในตำบลมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/ 

กลุ่มกองทุน/ 
อบต.โนนเมืองฯ 

๒ โครงการปลูกอ้อย
อินทรีย์ค้ันน้ำภายใน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ปลูกอ้อยอินทรีย์ 
ค้ันน้ำ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน
ภายในตำบลมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/ 

กลุ่มกองทุน/ 
อบต.โนนเมืองฯ 

๓ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพปศุสัตว์
ภายในตำบล 
โนนเมืองพัฒนา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยง
โค แพะ แกะ ฯลฯ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน
ภายในตำบลมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/ 

กลุ่มกองทุน/ 
อบต.โนนเมืองฯ 

๔ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงพระอาทิตย์
และระบบกระจายน้ำ
เข้าสู่พื้นท่ีแปลงเกษตร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
หมู่ท่ี ๑ - ๑๑ 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ำใช้เพื่อการ 
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำและ 
ระบบสูบน้ำพลังงาน 
แสงพระอาทิตย์ 
กระจายน้ำเข้าสู่พ้ืนท่ี
แปลงเกษตรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพ่ือการ 
เกษตรเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด ทหารพัฒนาฯ/ 
กรมพลังงาน

ทดแทน/ 
อบต.โนนเมืองฯ 

 
 

รวม 
4 โครงการ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
หนว่ยดำเนินการ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านคลองแคเหนือ หมู่ท่ี ๔ (ซอยบ้าน
นายนิพนธ ์นิลขันธ)์ ต.โนนเมืองพัฒนา 
อ.ด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สาย
นานายบุญส่ง นามสกุล) หมู่ท่ี ๑๒   
ต. บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
  

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๔,๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  
  

  
๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

บ้านคลองแคเหนือ ม.๔ (สุดทาง
คอนกรีต) ต.โนนเมืองพัฒนา  
อ.ด่านขุนทด เชื่อมบ้านเมืองเก่า (เส้น
ไร่แม่ใหญ่จรัส) ม.๑๒ ต.บัลลังก์  
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้าน
คลองแคใต้ (เส้นประปา) ม.๓  
ต.โนนเมืองพัฒนา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
  
  

กว้าง  ๕  เมตร   
ยาว ๔,๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
  
  

1,951,600 1,951,600 1,951,600 1,951,600 1,951,600 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  
  

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 
  
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  
  
  

  
๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวัด

โนนเต็ง ม.๒ (ต่อถนนลาดยาง)  
ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด  
เชื่อม บ้านโพธ์ิตาสี ม.๑๐ ต.บัลลังก์  
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  

กว้าง  ๕  เมตร   
ยาว ๑๒,๖๐0 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

5,997,600 5,997,600 5,997,600 5,997,600 5,997,600 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รบัความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยดำเนินการ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านหัวทำนบ ม.๘ (เส้น
ต่อถนนลาดยาง) ต.โนนเมือง
พัฒนา อ.ด่านขุนทด เชื่อม
สามแยกบ้านหนองแดง ม. ๓    
ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
  

กว้าง  ๕  เมตร   
ยาว   
๔,๒๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

1,999,200 1,999,200 1,999,200 1,999,200 1,999,200 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  
  

  
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายบ้านคลองแคใต้ ม. ๓  
ต.โนนเมืองพัฒนา เชื่อม  
บ้านโพธิ์ตาสี ม. ๑๐  
ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั 
  
  

กว้าง  ๕  เมตร   
ยาว  
๓,๙๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร  

9,785,000 9,785,000 9,785,000 9,785,000 9,785,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  
  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 
  
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  
  
  

  
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

จากทางเส้นสาย ๓๐๐๓ 
บ้านโนนสายทอง ต.โนนเมือง
พัฒนา อ.ด่านขุนทด 
ถึงหนองขาม บ้านสระขี้ตุ่น  
ต.หนองบัวตะเกียด 
อ.ด่านขุนทด ไปเส้นขุ๋ยใหญ่ 
บ้านหนองแดง ต.หนองไทร 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  

กว้าง  ๖  เมตร   
ยาว  
๑๐,๐๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

30,108,000 30,108,000 30,108,000 30,108,000 30,108,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยดำเนินการ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 

๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านโพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย 
ผ่านบ้านคลองแคใต้ ผ่านบ้านคลอง
แคเหนือ ผ่านบ้านใหม่ทรายทอง  
ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด 
ร่วมกับ ถนนสายสุรนาราย 
ต.มาบกราด อ.พระทองคำ 
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  

กว้าง ๖ เมตร   
ยาว  
๑๕,๐๐๐ 
เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 
  

45,200,000 45,200,000 45,200,000 45,200,000 45,200,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  
  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การสัญจร
มากยิ่งขึ้น  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  
  
  

  
๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จาก

บ้านหัวทำนบ (เส้นต่อจากลาดยาง) 
ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด ถึง
บ้านหนองแดง ต.หนองไทร  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร   
ยาว  
๔,๒๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

10,540,000 10,540,000 10,540,000 10,540,000 10,540,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  

  

๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
บ้านดงมะเกลือ ต.โนนเมืองพัฒนา 
อ.ด่านขุนทด ถึงบ้านหนองแดง 
ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  ๕  
เมตร   
ยาว ๔,๒๐๐ 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพิม่ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  

  
๑๐ 

 
 
  

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ (CapeSeal) เป็นปูพื้น
ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตทางสาย
บ้านสระสี่เหลี่ยม เชื่อม ถนน ทช.
นม.๔๐๐๘ ม. ๙ บ้านสระสี่เหล่ียม   
ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  ๖  
เมตร   
ยาว ๑,๙๘๐ 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
  

4,514,000 4,514,000 4,514,000 4,514,000 4,514,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  
  

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 
  
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยดำเนินการ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 

๑๑ 
 
  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
วัดโนนเต็ง ม. ๒ ตำบลโนนเมือง
พัฒนา อ.ด่านขุนทด ถึงบ้านโพธ์ิ
ตาส ีหมู่ท่ี ๓  ตำบลบัลก์ลัง  
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  
**คล้าย3** 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  

กว้าง 
๖.๐๐ เมตร 
ยาว 
๕,๖๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

16,860,000 16,860,000 16,860,000 16,860,000 16,860,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๒ 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านคลองแคใต้ 
ม. ๓ ถึง บ้านโพธ์ิตาสี ต.บัลลังก์ 
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
**คล้าย5** 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 
๒,๑๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

6,175,000 6,175,000 6,175,000 6,175,000 6,175,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๓ 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงมะเกลือ  
ม. ๖ ต.โนนเมืองพัฒนา  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
จาก 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 
๑,๔๘๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๔ 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดินดำ 
ม. ๕  ถึง บ้านอาจารย์สมพงษ์ 
บ้านห้วยดินดำ ต.โนนเมือง
พัฒนา  อ.ด่านขุนทด   
จ.นครราชสีมา 

เพื่อใหก้าร
สัญจรได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว  ๖๔๐  
เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

1,882,000 1,882,000 1,882,000 1,882,000 1,882,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ ประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยดำเนินการ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากบ้านคลอง
แคเหนือ เส้นบ้านนาย
จุล ชอบสว่าง ถึงบ้าน
คลองแคใต้ บ้าน 
นายหนาม งวนสันเทียะ 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   
๕.๐๐  เมตร   
ยาว   
๓,๗๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๖ 
 
  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากบ้านคลอง
แคใต้ สามแยกบ้านนาย
พยุง แจ้งสันเทียะ ถึง
ทาง อ้อมป่าสาธารณ- 
ประโยชน์หนองกระทุ่ม  

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   
๕.๐๐  เมตร   
ยาว   
๒,๒๐๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๗ 
 
  

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านคลองแค
เหนือ หมู่ท่ี ๔ (เส้นสาย
จากถนน ๔๐๐๘  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองแค  ถึงไร่ของ
นางมาก กะสันเทียะ 

เพื่อให้การ
สัญจรได้รับ
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
  

กว้าง   
๖.๐๐  เมตร   
ยาว  
๒,๒๒๐ เมตร 
หนา  
๐.๑๕ เมตร 
  

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 เส้นทาง 
คมนาคม 
มีเพ่ิมขึ้น 
  

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกจาก
การสัญจร  
มากยิ่งขึ้น 
  

กองช่าง อบต. 
โนนเมืองพัฒนา/ 
ทางหลวงชนบท/ 

อบจ. และ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 รวม ๑๗  โครงการ  148,259,400 148,259,400 148,259,400 148,259,400 148,259,400  

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าจากบ้าน 
หัวทำนบถึงประปา
บาดาลไร่นายเสา  
ทวดสุวรรณ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อนำไปใช้ผลิต
น้ำประปาบาดาลของ
หมู่บ้านเพราะพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ไม่พอ
ในการผลิตน้ำประปา
บาดาลขึ้นมาใช้ 

ยาว ๕๐๐  เมตร - - ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ำท่ี
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๒ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ซอยบ้านนายโชค  
พาผล นางกำไร ป่ัน
สันเทียะ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๓ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อนำไปใช้ผลิต
น้ำประปาของหมู่บ้าน
เพราะไฟฟ้าท่ีมีอยู่ไม่พอ
ในการปั่นน้ำประปา
บาดาลขึ้นมาใช้ 

ยาว ๔๐๐  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนมีน้ำท่ี
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๔ อดุหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สายป่าช้าบ้านคลอง
แคใต้/หนองกระทุ่ม 
/ ไปไร่ลุงสมพงษ์  
อ่อนมะลัง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

จากบ้านนางทอง
แม้น มิตรสันเทียะ
ถึงบ้านนายณรงค์  
มาวิชัย 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๖ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

จากหน้าองค์การ
บริหารส่วนตำบลถึง
บ้าน สอบต.มณี 
หลังใหม่ 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๗ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

จาก บ้านช่วย ถึง 
ไร่นายประเสริฐ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๘ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

จำนวน  ๑๖  
หลังคาเรือน 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๙ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๙  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ซอยบ้านนายเรือง
เดช จำนวน ๒ เสา 

- - - ๓๐,๐๐๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

(๑) จากบ้านนาย
สันต์  เหิกขุนทด ถึง 
บ้านนางสาววิลดา 
แลขุนทด  
(๒)จากบ้านนาย
ฉลอง เหวขุนทด ถึง 
บ้านนายเชิด 
(๓)จากบ้านนาย
แป้นถึงกระท่อม
นายชัย 

- - - ๓๔๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

๑๑ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

จากบ้านนายทัดถึง
บ้านนายสมาน 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้า 

รวม 11 โครงการ 1,300,000 - ๖๐๐,๐๐๐ 1,110,000 -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนว่ยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ อุดหนุนโครงการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
การดำเนินงานของ 
อสม. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
สาธารณสุขและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ 

สนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
ให้แก่กลุ่ม อสม. 
ในตำบล 

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ พัฒนาด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ปัญหาด้าน
สาธารณสุข
ในเขตพื้นท่ีมี
จำนวนลดลง 

สำนักปลัด รพ.สต. 
โนนเมือง
พัฒนา 

๒ อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (สปสช.) 

เพื่อนำไปพัฒนาด้าน
สุขภาพร่างกายของคนใน
ชุมชนให้มีสุขภาพท่ีดี 

สนับสนุน
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด กองทุน 
สปสช. 

รวม 2 โครงการ 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
๐๒๐๒๑@๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา   / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๗ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียน สังกัด
สำนักงาน (สพฐ.) เขต
ตำบลโนนเมืองพัฒนา   

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวัน สังกัด สพฐ. 
และเพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับอาหาร
กลางวัน  

โรงเรียน สังกัด
สำนักงาน (สพฐ.) 
เขตตำบลโนนเมือง
พัฒนา ได้รับตลอด
ปีการศึกษา 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 

กองการศกึษาฯ รร.บ้านคลองแค 
รร.บ้านโนนเมือง 
รร.บ้านโนนเต็ง 

รวม 1 โครงการ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐  



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะทำงาน
ระดับ ๓-๖  
 

จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๕ ตัว และเก้าอี ้
 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๒ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอี้  สำหรับผูบ้รหิารระดับต้น  ๑  ตัว 
สำหรับชำนาญการ ๑  ตัว 

๒๒,๕๐๐ - - - - สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๓ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสำหรับ
งานสำนักงาน   

 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรบัระดับได้ตามต้องการ 
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐ สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๔ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อีดี(LED TV) 
แบบ Smart TV) 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 
2160 พิกเซล ขนาด
ไม่ต่ำกว่า ๕๐ น้ิว  
จำนวน ๕ เครื่อง 

1) ระดับความละเอียดเปน็ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิก
เซล)  2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว)  3) แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlight 4)   สำมารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
(Smart TV) 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS 
หรืออ่ืน ๆ 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
 

๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๕ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือจัดซื้อ
คอมพิวเตอรม์ีหน่วย
ประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกนหลัก (๖ core) 
จำนวน ๕ เครื่อง 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ 
แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้น่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑
หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว จำนวน ๑ หน่วย 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๖ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำชนิดNetwork 
จำนวน ๕ เครื่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 

๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๗ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับสำหรับ 
งานสำนักงาน 
จำนวน ๕ ตู้ 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒)  มี ๒ บานพับ    
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๘ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้ล็อกเกอร์
เหล็ก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน  
๒ หลัง 

แบบ ๑๘ ช่อง  
๑) มีมือจับชนิดฝัง  
๒) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - - - สำนักปลัด 
กองคลัง   
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ 
LED สีชนิด 
Network  
จำนวน  
๕ เครื่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผา่นเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๑๐ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงาน
ประมวลผล
จำนวน  
๒ เครื่อง 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมี เทค โนโลยี เพิ่ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 
 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - - สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
ทดสอบวัสดุ 

เครื่องทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต จำนวน  ๑  เครื่อง  - ๑๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๑๒ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือจัดซื้อเทปวัด
ระยะ 

เทปวัดระยะสแตนเลส จำนวน ๑  อัน  - ๑๒,๐๐๐  - - - กองช่าง 

๑๓ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอี้  สำหรับชำนาญการ ๔  ตัว ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑๔ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือตัดหญ้าในพื้นที่
อาคาร 

 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  จำนวน  ๑  เครื่อง  -  -  - ๑๒,๐๐๐ - สำนักปลัด 

๑๕ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของเอกสาร 

ชั้นเก็บเอกสารแบบแขวน ติดผนัง ราคาโดยสืบจากท้องตลาด - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๑๖ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือไว้ทดสอบ
คอนกรีต 

เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง  จำนวน ๑ เครื่อง - ๒๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๑๗ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือไว้จัดงานพิธีการ
ต่าง ๆ  

เต็นท์   จำนวน  ๓   หลัง 
- ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร  มีสลักยึดตัวโค้งทำจากเหล็กอาบสังกะสี 
ขนาด ๑ ๑/๔  น้ิว  โครงหลังคาทำจากเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 
๑ น้ิว มีผ้าใย 

๑๐๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑๘ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือต้อนรับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  

จัดซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน ๕ ที่น่ัง (ราคาสืบทราบจากท้องตลาด เน่ืองจาก
เป็นราคาที่เคยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น) 
 

๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๑๙ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะ
ทำงานระดับ 
๑-๓  
 

จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๑-๓   และเก้าอี้ 
(ราคาสบืทราบจากท้องตลาด เน่ืองจากเป็นราคาที่เคยจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น) 

๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๒๐ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องเสียงใน
ห้องประชุม 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องปะชุม - ๕๐,๐๐๐ - - - สำนักงานปลัด 
 

๒๑ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอี้  สำหรับผูบ้ริหารระดับต้น   
สำหรับชำนาญการ  
เก้าอี้ผู้อำนวยการระดับต้น   
(ราคาสบืทราบจากท้องตลาด เน่ืองจากเป็นราคาที่เคยจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น) 

๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๒๒ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี ้ 
(ราคาสบืทราบจากท้องตลาด เน่ืองจากเป็นราคาที่เคยจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น) 
 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๒๓ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องเสียง
กลางแจ้ง 

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง - - ๑๐๐,๐๐๐ - - สำนักปลัด 
 

๒๔ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพร ่

เพ่ือจัดซื้อป้าย
ประชาสัมพันธ ์
 

ค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ ์ - ๔๐,๐๐๐ - - - สำนักปลัด 
 

๒๕ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจดัซื้อโต๊ะ
ขาว (ขาพับ) 

โต๊ะขาว (ขาพับ) ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร  ยาว  180 เซนติเมตร สูง 
75 เซนติเมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ - - สำนักปลัด 
 

๒๖ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้
เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร  
ไม่มีฝาปิด 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
๒) มีช่องเก็บเอกสาณ ๑๖ ช่อง  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๕,๕๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

๒๗ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพา 

หนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา พร้อมหลังคา 
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
- ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
- มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1 ตัน 
- เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- เป็นรถช่วงยาว 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อม
กระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่น่ังสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุด
เบาะมาตรฐานน่ังพื้น 

๕๗๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- - - - สำนักปลัด 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๘ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุ่น 
ซื้อแล้ว 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร 
- สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 

๑๕,๒๐๐ - - - - สำนักปลัด 

๒๙ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 
(ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส)ซื้อแล้ว 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส) 
จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 4,600 บาท 
- ใช้จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏบิัติงาน 

๑๘,๔๐๐ 
 
 
 

- - - - สำนักปลัด 
 
 

๓๐ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 15 
ลิ้นชัก 
ซื้อแล้ว 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง 
- เป็นตู้เหล็กมี 15 ชั้น 
- มือจับแบบฝังพร้อมกุญเจล็อกลิ้นชักทั้งชุด 
- ใช้จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏบิัติงาน 

๕,๑๙๐ 
 
 
 

- - - - สำนักปลัด 
 
 

๓๑ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ
พลาสติกไฟเบอร์
สีขาว 
ซื้อแล้ว 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE (ขาเหล็กพับได้) จำนวน 6 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 
 

๖,๐๐๐ 
 
 

- - - - สำนักปลัด 
 
 

๓๒ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อตู้
ลำโพงล้อลาก
อเนกประสงค์ 
ซื้อแล้ว 

เพ่ือจัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด ๆ 
ละ 10,000 บาท 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว  
- มีแอมในตัว 300 วัตต์ 
- มีบลูธูท USB SD CARD 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- - - - สำนักปลัด 
 
 

๓๓ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร(ตู้เหล็ก
บานเลื่อนฝาทึบ) 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กบานเลื่อนฝาทึบ) 
จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,600 บาท 
- ใช้จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในการปฏบิัติงาน 

- 
 

- - - ๙,๒๐๐ กองคลัง 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๓๔ แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การศึกษา 
เพ่ือจัดซื้อตู้
ลำโพงล้อลาก
อเนกประสงค์ 

เพ่ือจัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว  
- มีแอมในตัว 300 วัตต์ 
- มีบูลธูท USB SD CARD 
- ใช้สำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- 
 
 
 

- - - ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
 
 

๓๕ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพ่ือจัดซื้อเตียง
พยาบาล 

เพ่ือจัดซื้อเตียงพยาบาล จำนวน ๓ เตียง  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
 

๓๖ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือซื้อเครื่อง
กรองน้ำ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๗ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือซื้อโต๊ะ
อาหาร 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน ๑๕ ชุด  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๘ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือตัดกิ่งไม้ทำ
ความสะอาด 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 
เป็นเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 
๐.๘๐ แรงม้า , บาร์ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว,ขนาดใบเลื่อยโซ่ไม่น้อยกว่า 
๓/๘ ความยาวบาร์ตัดไม้ไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว,ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๓๘ ซีซี,ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๑๓๕ RPM 

๖,๕๐๐ - - - - สำนักปลัด 

๓๙ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ 

เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 

๔๐ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ 

เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสบู  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ 

๑,๑๒๐,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 

๔๑ เครื่องส่ง
วิทยุและ

วิทยุ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อวิทยุ เพ่ือจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุและวิทยุ 
 

๘๐,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔2 โต๊ะหมู่บูชา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพ่ือโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 

 
๑๐,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 

รวมเงิน ๔,๗๔๔,๕๙๐ ๘๕๒,๘๐๐ ๕๑๗,๓๐๐ ๓๙๙,๓๐๐ ๓๙๐,๐๐๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๖๑  ในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะ
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา     

 

  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ด้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้   
 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ
นั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

*************************** 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 




	สไลด์ 1

