แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒ ๕๖๕)

คาน่า
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๖๑ - ๒๕:๖๕: เพื่อใซ้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒ นาตำบลโนนสูงให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ประซาซนได้ ตลอดจนใซ้เป็นหลักในการแก้ไซปีญหาความเดือดร้อนซองประซาซน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด
และอำเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมซองประซาซน จากการนำข้อมูล ป็ญหาความต้องการจากแผนซุมซน
สู่ก ระบวนการเวทีป ระซาคมเทศบาล และนโยบายซองคณะผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๖๑ - ๒๕:๖๕: เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕:๖๒
โดยนายกเทศมนตรีต ำบลโนนสูง ได้อ นุม ัต ิใ ห้ใ ข้แ ผนตามร่า งแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕:๖๑-๒๕:๖๕
ที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งนี้คาดหวังว่า จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ มีแบบแผนและทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนซึ่งจะสร้างความเป็นอยู่ดื มีสุซให้กับประซาซนขาวตำบลโนน
สูงต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กองวิซาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสูง

๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๕๗

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา

๔๑

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราซดำริ

๙๗

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๙๘

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๑๐๘

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๑๑๔

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๒๒

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒๓

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑๒๘

๕. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/ ๑

๑๗๓

๖. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓

๑๗๕

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก
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ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔๑-๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสูง
ประวัติเทศบาลตำบลโนนสูง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕: แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้นเพื่อให้
ส อ ด ค ล ้อ งก ับ ก ารป ก ค รอ งระบ อ บ ป ระซ าธ ิป ไต ย ท ุก จ ัง ห วัด ท ั่ว ราซ อ าณ าจ ัก รต าม ค ว รแ ก ่
ฐานะ เซ่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะจังหวัดนครราซสีมา ทาง
ราชการมืความประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นพื่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในระยะนั้นได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่
ขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่า
อำเภอโนนสูงมืชุมชนหนาแน่น ชึ่งเรียกกันว่าอำ๓ อกลาง ประชาชนนิยมขนสินค้าพืชไร่ต่างๆ มาจำหน่าย
และส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ เป็นที่มืทำเลดีกว่าที่อื่น จึงได้มืพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้ง
ตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเขตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาทในปีจจุบัน)
โดยยกฐานะตำบลโนนสูงเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลโนนสูง
จัง หวัด นครราชสีม า พุท ธลัก ราช ๒๔๘๐ ในพระปรมาภิไ ธยสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว อานัน ทมหิด ล
คณะผู้ส ำเร็จ ราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม
พุทธลักราช ๒๔๘๐) ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธลักราช ๒๔๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔
หน้า ๑๙๐๓ วันที่ ๑๔ มีน าคม ๒๔๘๐ โดยชุน เกษมสิมารักษ์ เป็น นายกเทศมนตรีค นแรก มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๘๓.๖๓ ตารางกิโลเมตร โดยได้อาลัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่
ทำงาน ต่อ มาจึงได้ส ร้างอาคารไม้ช ั้น เดีย วขึ้น ในพื้น ที่ข องเทศบาลเอง (อาคารหลัง เดิม ) เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๔ มาจนถึง พ.ศ.๒ ๔ ๑ ๒ เป็น เวลา๓ ๘ ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุดไม่สามารถจะ
ปรับปรุงแก้ไช ให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึง'ได้1ฃอก้เงิน ก.ส.ท. จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติ
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๓ และเทศบาลได้ต ั้ง งบประมาณสมทบอีก ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็น
อาคารตึก ๒ ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนชองกรมโยธาธิการ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๑๔ คืออาคาร
สำนักงานหลังปีจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับทีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การลักษา สาธารณสุขความปลอดภัย
ใบชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นด้น
๑. ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูงและตั้งอยู่ทิศ

ต ะ ว ัน อ อ ก เฉ ีย ง เห น ือ ช อ ง จ ัง ห ว ัด น ค ร ร า ช ส ีม า ร ะ ย ะ ท า ง ห ่า ง จ า ก จ ัง ห ว ัด น ค ร ร า ช ส ีม า
ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ละติจดที่ ๑๔.๑๗๘๘๘๑๗๑๒๖๔๓๗๒ ลองติจูดที่ ๑๐๒.๒๔๑๖๘๔๑๔๒๐๔๓๘๒
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพื้นที่อำเภอ
โนนสูง
ส่วนเขตเทศบาลนั้นแต่เดิมกว้างขวางมาก ไม่สามารถจะให้บริการแก่ประชาซนได้เนื่องจาก
รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๔.๐๔๘ ตาราง
กิโลเมตร โดย “พระราชกฤษฎีก าเปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.
๒๔๙๓” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต่อมาได้มีการชยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๔ ตาราง
กิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๔ มีเขต
เทศบาล ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองส่งนื้าสหกรณ์ ฝืงเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ติดกับริม

1

คลองส่ง นํ้า สหกรณ์ ส่ง เหนือ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนวริม คลองส่ง นํ้า สหกรณ์ส ่ง เหนือ
ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ต ้า น เห น ือ จ า ก ห ล ัก เข ต ท ี่ ๑ เล ีย บ ร ิม ค ล อ ง ส ่ง น ํ้า ส ห ก ร ณ ์ส ่ง เห น ือ ไป ท างท ิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เปีนเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้าน
หลุมข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านซาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟาก
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ ๓๒๐ เมตร
ด้านตะวัน ออกจากหลัก เขตที่ ๓ เปีนเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที ๔ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่จุดซึ่งริมลำเขียงไกร ส่งตะวันตกตัดกับเส้นขนานระยะ ๑1๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญ
ราษฎร์
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เปีนเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟาก
ตะวัน ตก ท ี่จ ะซ ึ่ง อย ู่ห ่า งจาก แน วศ ูน ย ์ก ล างถ น น โน น น ามาบ รรจบ ก ับ ริม ท างห ลวงจ ัง ห วัด
หมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ระยะ ๑1๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปีนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึง
หลักเขตที่ ๖
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เปีนเส้นตรงไปทางเทศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่ง
ตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม ๒๙๓.๕๐๐ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปีนเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ตังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลใหม่

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลด่านคล้า

ด้านทรัพยากรธรรมซาติและสิงแวดล้อม

ล้ก ษะภูม ิอ ากาศ โดยทั่วไป มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดนครราฃสีมาและจังหวัด

ใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูหนาวอากาศหนาวประมาณ ๑๐ - ๒๐ องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนอากาศร้อนประมาณ ๓๔ - ๔๑ องศาเซลเซียส
ฤดูฝนอากาศฝนประมาณ ๓๐ - ๓๘ องศาเซลเซียส
ดินฟ้าอากาศ โดยทั่วไปมีสภาพแห้งแล้ง อากาศร้อนจัดแม้ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากไม่มีที่
เก็บกักนํ้าอย่างเพียงพอ เมื่อสิ้นสุดหน้าฝนจึงไม่มีนํ้าเหลือกักเก็บไว้
ลำนํ้าที่สำคัญ เทศบาลตำบลโนนสูง มีลำนํ้าที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำเขียงไกร และลำตะกุดซึ่งแยก
มาจากลำเขียงไกร

แหล่งนํ้า
๑) สระนํ้าสาธารณะ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่
๑.๑ สระหนองใหญ่ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๒ สระบัว คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๓ สระหนองกลด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๔ สระวัดร้าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๗,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๔ สระโนนนา คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม.
๑.๖ สระตะกุด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บนํ้าประมาณ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.
๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๒.๑ ลำเขียงไกร
๒.๒ ลำเหมืองส่งนํ้าสาธารณะ
นํ้าท่วม
๑) พื้นที่นํ้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๒) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าท่วมขังนานที่สุด ๓๐ วัน ประมาณ1
ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
นํ้าเสีย
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๑) ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดภายในเขตเทศบาล ประมาณ ๑1๕๔๙ ลบ.ม.ต่อวัน
๒) เทศบาลมีบ่อนํ้าเสีย ๑ แห่ง หลังวัดโนนหมัน
ข้อมูลการจัดการมูลฝอย
๑) อัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ ๖ ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะได้เพียงพอ
๒) กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝืงกลบ
๓) รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอย/กำจัดมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในบีจจุบัน
คันที่
๑

ทะเบียนรถ

ประเภทรถ

ฆก.๙๔๔๗ น* รถยนต์เอนกประสงค์

ขนาด
ความจุ

1

อัตราการ
ใช้งาน

เจ้าหน้าที่
ประจำรถ

วันที่รับมา

รวมคนขับ

๓ ลม.ม. ๒๔๓๑ ๒ เที่ยว/วัน

๑ คน

๔ ก.พ. ๓๑

๑ คน

๑๐ ก.ย. ๓๖

9)๐ ลม.ม. ๒๔๔๑ ๒ เที่ยว/วัน

๔ คน

๒๔ พ.ย. ๔๑

๓ ลม.ม. ๒๔๔๒ ๒ เที่ยว/วัน

๓ คน

๒๒

(๔ ล้อ) (ใช้งานเฉพาะกิจ)
๒

๑ต-๘๐๑๐

รถตักหน้าขุดหลัง

นม

(ฝืงกลบขยะ)

๓
๔
๔
๖

รถยนต์บรรทุกขยะ
นม

มูลฝอยแบบอัดท้าย

^611”(©บี้*06ไ1*0

รถยนต์บรรทุกกระบะ

นม

ดัมพ์(ใช้งานเฉพาะกิจ)

๘๓-๘๒๔๑

รถยนต์บรรทุกขยะ

นม

แบบปีคอัพ

๘๔-๖๙๖๖

รถบรรทุกขยะแบบ

นม

เป็ดช้างเทท้าย

-

๒๔๓๖ ๖ ขม./วัน

เม.ย.

๔๒
๓ ลม.ม. ๒๔๔๓ ๒ เที่ยว/วัน

๒ คน

๒๓ ธ.ค. ๔๓

๙ ลม.ม. ๒๔๔๖ ๒ เที่ยว/วัน

๔ คน

๒๔ ธ.ค. ๔๖

----- V--- 7---๔) สถานที่กำจัดมูลฝอยตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดโนนแต้ว ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไ ร .่ ... -.......งาน ๔๘
ตารางวา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณรอบเป็นพื้นที่ป่าเริ่มใข้งานตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๔๙

และคาดว่าจะสามารถรองรับประมาณมูลฝอยไต้จนถีงปี พ.ศ. ๒๔๖๐

๔) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณบ้านสี่เหลี่ยมตำบลใหม่ เทศบาล
จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ ราคา ๔๐,๐๐๐

บาท

๖) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคตมี ๑ แห่ง คือ
๗) บริเวณบ้านดอนท้าว ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา ขนาดพื้นที่ ๔๔
ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยไต้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ ๒๔๓๙
การพาณิชยกรรมและบริการ
๑) สถานประกอบการต้านพาณิชยกรรม
๑.๑ สถานที่จำหน่ายนํ้ามันเขึ้อเพลิง จำนวน ๑ แห่ง

๑.๒ บีมหลอด จำนวน ๒ แห่ง
๑.๓ ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง

๑.๔ แผงลอยในตลาดสด จำนวน ๑๗๒ แผง
๑.๔ ร้านขายของขำ จำนวน ๘๔ ร้าน
๒) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
สถานธนานุบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
คนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดไต้ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกขนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าและ
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ซ่วยเหลือให้ประซาซนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินทุนไปลงทุน
ในกิจการขนาดย่อมได้ การรับจำนำสิ่งของ / ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ๕ คน แบ่งเป็น หญิง ๓ คน ขาย ๒ คน
๓) สถานประกอบการด้านบริการ
๓.๑ ธนาคาร จำนวน ๓ แห่ง
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

๓.๒ สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน ๒๐ ร้าน
๓.๓ ร้านเสริมสวย จำนวน ๓๐ ร้าน

๓.๔ ซ่อมรถยนต7 เครื่องยนต์ จำนวน ๑๕ ร้าน
๓.๕ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ร้าน
๔) การอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๔.๑ โรงลืฃนาดกลาง จำนวน ๔ โรง
๔.๒ อุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน ๒ แห่ง
๔.๓ โรงกลึง จำนวน ๑ โรง
๕) การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ วัดบัว ภายในวัดมี
พระอุโ บสถที่ส วยงาม และพิพ ิธ ภัณ ฑ์จ ัด แสดงโบราณวัต ถุข องวัด ที่ส ะสมไว้ และนอกจากนี้ย ัง มี
สวนสาธารณะหนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน
หย่อ นใจและเป็น สถานที่อ อกกำลังกายเพื่อ สุข ภาพสำหรับ ประซาซน ตลอดจนเป็น สถานที่จ ัด งาน
ประเพณีและกิจกรรมต่าง
สภาพลังคม
๑) ศาสนา ประขาขนส่วนใหญ่นับลือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน คือ วัด ๔ แห่ง
๑.๑ วัดโนนแต้ว

ตั้งอยู่ที่ขุมขนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์

๑.๒ วัดบัว

ตั้งอยู่ที่ขุมขนบัว ๓

๑.๓ วัดใหม่สุนทร

ตั้งอยู่ที่ขุมขนศาลตาปู

๑.๔ วัดโนนหมัน

ตั้งอยู่ที่ขุมขนโนนหมัน

๒) วัฒนธรรม มีประเพณีของท้องสิ่นที่สำคัญ คือ
๒.๑ ประเพณีสงกรานต์
๒.๒ ประเพณีแห่เทียนพรรษา
๒.๓ ประเพณีลอยกระทง
๒.๔ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
๓) การคืกษา พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
มีโรงเรียนทั้งหมด ๖ แห่ง (โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ๓ แห่ง) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด ตังนี้
๓.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

๓.๒ โรงเรียนเทศบาล

๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)

๓.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๓.๔ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๓.๕ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๓.๖ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
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๔) กีฬา บันทนาการ / พักผ่อน
๔.๑ สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง
๔.๒ ห้องสมุดประซาซน จำนวน ๑ แห่ง
๔.๓ สวนสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง
- สวนสาธารณะหนองกลด พื้นที่สวนสาธารณะ ๒๗,๒๐๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะโนนนา พื้นที่สวนสาธารณะ ๑๗,๑๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะสระบัว พื้นที่สวนสาธารณะ ๘,๓๙๐ ตร.ม.
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่สวนสาธารณะ ๓,๓๐๐ ตร.ม.
๔) การสาธารณสุข
๔.๑ ศูนย์บริการสาธารณสุซฃองเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง
๔.๒ สถานผดุงครรภ์ (คลินิก) จำนวน ๔ แห่ง
๔.๓ โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเซตพื้นที่อำเภอโนนสูง คือ โรงพยาบาลโนนสูง จำนวน ๑ แห่ง
๖ ) ชุมชน มี ๑๓ ชุมซน
ลำดับที่

ซื่อขุมขน

พื้นที่ขุมชน(ตร.ม)

๑

ขุมซนโนนหมัน

๑,๐๗๖,๔๖๙.๐๐

๒

ขุมซนโนนสูง

๑,๗๔๗,๒๖๙.๐๐

๓

ขุมซนโนนตาอ-โนนระเวียง

๘๔๔,๖๖๙.๒๐

๔

ขุมซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบรณ์

๙๘๔,๒๖๙.๐๐

๔

ขุมซนแสนสุข

๙๐๒,๒๖๙.๐๐

๖

ขุมซนบ้านเพิ่ม

๙๘๖,๐๒๙.๒๐

๗

ขุมซนบัว ๑

๗๘๙,๐๖๙.๒๐

๘

ขุมซนบัว ๒

๗๙๗,๓๐๙.๒๐

๙

ขุมซนบัว ๓

๑,๐๐๒,๖๖๙.๐๐

๑๐

ขุมซนกระพี้- ตลาดเก่า

๘๓๗,๒๖๙.๒๐

๑๑

ขุมซนศาลตาป

๑,๐๓๔,๒๖๙.๐๐

๑๒

ขุมซนสวนผัก

๑,๐๘๒,๒๖๙.๐๐

๑๓

ขุมซนตลาดใหม่

๘๔๗,๑๖๙.๒๐
รวม

๑๒.๙๔ ตร.กม.

การฟ้องกับและบรรเทาสาธารณภัย
๑) ข้อมุลรถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนํ้า ประกอบด้วย
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

๑

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (๖๓-๘๒๑๖)

๑ คัน

๒

รถยนต์ตรวจการณดับเพลิงยี่ห้อนิสสัน ๔ ล้อ

๑ คัน

๓

รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูนิซิ (พ.๑๙๒๔)

๑ คัน

๔

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ (ผม.๘๓๔๑)

๑ คัน

๔

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิซิ (๘๔-๖๖๔๐)

๑ คัน

๖

รถยนต์บรรทุกนํ้า ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิซิ (ผท.๙๖๓๑)

๑ คัน

๗

รถยนต์เอนกประสงค์ ๔ ล้อ (ผบ.๔๐๙)

๑ คัน

หมายเหตุ
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๒) เคริองดับเพลิงขนีดหาบหาม

จำนวน

๒

เครื่อง

๓) เครื่องสูบนํ้า - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน

๒

เครื่อง

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน

๒

เครื่อง

๔) ท่อธารประปาดับเพลิง

จำนวน

๒๔

๔) เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น

จำนวน

๑๐๖

๖) พนักงานดับเพลิง

จำนวน

๒๐

จด

คน ประ กอบด้วย

เจ้าพนักงานป็องกันฯ

จำนวน

๔

คน

ลูกจ้างประจำ

จำนวน

๒

คน

พนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน

๑๓

คน

๗) อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน

๒๓๓

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีสถานีตำรวจ ๑ แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ตั้งอยู่ตรงข้าม
หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม / ขนส่ง
ทางรถไฟ
มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายนครราขสีมา - หนองคาย) ผ่านอำเภอโนนสูง
ทางรถยนต์
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (สายนครราขสีมา - หนองคาย) เป็นถนนลาดยาง
สภาพดีมาก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ เลนส์ (ถนนมิตรภาพ) วิงผ่านพื้นที่ตำบลโตนด ตำบล
ดอนหวาย ตำบลบิง ตำบลดอนขมพู และตำบลธารปราสาท
๒) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ (สายโนนสูง - ขามสะแกแสง) เป็นถนนลาดยาง
อย่างดี มีระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ผ่านตำบลดอนหวาย ตำบลใหม่ ตำบลโนนสูง ตำบลลำคอหงส์ ตำบล
ขามเฒ่า และเข้าเขตอำเภอ'ขามสะแกแสง
๓) ถนน รพข. ที่ใข้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำ๓ อโนนสูงกับตำบล / หมู่บ้าน
ต่าง ๆ เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ใข้สัญจรได้ดี
การไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ประซาขน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมถนน ๑๗ สาย ในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลโนนสูง
การประปา
การมีประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ๑ แห่ง
การส์อสาร
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอโนนสูง
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สถิติจำนวนประชากรใบเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
สถิติประขากรจำแนกตามอายุ
ประชากร
รวม
๙1๗๒๕

ประชากรจำแนกตามอายุและเพศ
รวม

ชาย

หญิง

ตํ่ากว่า ๑๐ ปี
ชาย

๔,๖๗๒ ๔1๐๔๓ ๔๙๒

หญิง
๔๗๒

๑๐ - ๒๐ ปี
ชาย
๖๗๐

หญิง
๔๘๘

๒๑ - ๓๐ ป
ชาย
๖๙๔

หญิง
๗๑๓

๓๑ - ๔๐ ปี
ชาย
๗๔๓

หญิง
๗๐๙

๔๑ - ๔๐ ป
ชาย
๗๒๘

หญิง
๘๒๔

๔ ๑ - ๖๐ ปี
ชาย
๖๔๓

หญิง
๗๘๖

๖ ๑ - ๗๐ ปี
ชาย
๓๙๔

หญิง
๔๓๔

๗๐ ปี ขึ้นไ'1
ชาย

หญิง

๒๙๗ ๔๒๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕\3๒
ทีม่ า ะ งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลโนนสูง

ด้านการบริหาร

โครงสร้างและการบริหารงาบของเทศบาลตำบลโนนสูง แบ่งออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาซิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประซาซน โดยเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาซิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน มีประธานสภา ๑ คน
และรองประธานสภา ๑ คน และมีปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย
๑. นายเซิด

กำเนิดกลาง

ประธานสภาเทศบาล

๒. นางสาวซัซฎา

เต็มปีติกุล

รองประธานสภาเทศบาล

๓. นางรดา

พรจุติภัทร

สมาซิกสภาเทศบาล
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ฟ่
เขตเสือกดังท ๑

๔. นายสุรพงษ์

วัซระสุขโพธี้

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔. นายทวน

สงกรานต์

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๑

๖. นายอ'ใจ

ลังสกฤษณ์

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๑

๗. นายเฉลิม

กลึงกลาง

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๒

๘. นายเจริญ

ตรีกลาง

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๒

๙๐. นายแทน

แจ่มกลาง

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๒

๑๐. นายมนูญ

นาคจำศิลป๋

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ ๒

๑๑. นายเซิด

มเกาะ

สมาซิกสภาเทศบาล

เขตเสือกดังท ๒

ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประซาซน นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใซ่สมาซิกสภาเทศบาลเป็นผู้
ซ่วยเหลือในการบริหารราซการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมีใซ่สมาซิก
สภาเทศบาลได้ โดยเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้รวมกันไม่เกิน ๒ คน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงและคณะ ประกอบด้วย

๑. นายประสงค์

โพธี้มีศิริ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๒. นายอมรรัตน์

ปานเจริญศักดิ้

รองนายกเทศมนตรี

๓. นายศิวฤทธึ๋

โพธื้มีศิริ

รองนายกเทศมนตรี

๔. นางนิจพร

จินตนามณีรัตน์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๔. นายวรการ

ทัดกลาง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

การแบ่งส่วนการบริหารงาบของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมดูแลข้าราซการ
ทั้งหมด แบ่งออกเป็นกอง / ฝ่าย ดังนี้
๑. สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๒. กองวิฃาการและแผนงาน

ผู้อำนวยการกองวิฃาการและแผนงาน

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๓. กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๔. กองข่าง

ผู้อำนวยการกองข่าง

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๖. กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองศึกษา

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๗. กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เป็นผู้รับผิดขอบดูแล

๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล

๙. สถานธนานุบาล

ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
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๒.๓ จุดยืบทางยุทธศาสตร์ (เ^อรเชอกเก5) ของเทศบาลตำบลโบนสูง
จากประเด็น ความเซื่อ มโยงยุท ธศาสตร์ท ี่สำคัญ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งขาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ขาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเขื่อมโยงกันอย่างขัดเจน
ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของขุม ขนให้ส ามารถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการสถานการณ์เปลี่ย นแปลงได้อ ย่า งเหมาะสม
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในขุมขนให้มีคุณภาพ ใข้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ขุมขนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยขนํสูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี
นวัต กรรม และความคิด สร้า งสรรค์ บนพื้น ฐานการผลิต และการบริโ ภคที่เป็น มิต รต่อ ลี่ง แวดล้อ ม
ซึ่งจะนำไปสู่ก ารพัฒ นาเพื่อประโยขนํส ุข ที่ย ั่งยืน ของขุม ขนตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้กำหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ (?อร(ชอก(กฐ) คือ ส่งเสรีมค้า'ขาย การปลูกข้าว
สู่ตลาดเพื่อให้ประขาขบมีรายได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนฟ้ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕:๖๐ - ๒๕;๗๙)
วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๑.ความมั่นคง
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใ■น
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปิจเจกบุคคล

๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาซน

๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น
๒. ความมั่นคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูงความเหลื่อม
ลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญ ในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปิญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ความยั่งยืน

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตชองเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาชองระบบนิเวศน์
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ชองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ะ ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู.่ ....
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดดำรงอยู่
อย่างมั่นคง เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีชองคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก
๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Iโลปเก5 ผลปอก และฐานเศรษฐกิจดีจิดัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
มี เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน
เพื่อให้ ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
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๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต ๒10เวลร6ร ที่สำคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้
เป็นฐานรายไดิใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

เอเซียน

เซ่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และขึ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และขึ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางผลิต
พลังงาน/ วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น
๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคต
ให้ เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน เซ่น ศูนย์กลางการ
ให้บริการ สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและการบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทาง
การเงิน การศึกษานานาขาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นด้น
๒ .๔ วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิต
และบริการที่สำคัญของประเทศ

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาใน อนาคต มีความพร้อมทั้งกายทั้งใจ สติปิญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดขอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของ ขุมซนสังคม รักขาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมลํ้าน้อย อัตราความยากจนตํ่า มีการกระจาย
โอกาสเข้าถึง ทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดย
ที่ประซาซนทุกซ่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปขั่น
๔. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สี
เขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า มีพื้นที่สีเชียวใหญ่ขึ้นประขาขนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
๖. การบริห ารภาครัฐ โปร่งใส มีป ระสิท ธิภ าพ รับผิดขอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประขาซนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดขอบที่เหมาะสมส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
กรอบแนวทางทีส
่ ำคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กรอบแนวทางทีส
่ ำคัญ

๑. ยุท ธศาสตร์ด ้า นความ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของซาติและการปกครองระบอบ

มั่นคง

ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(๓) การฟ้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงขายแดนและขายผิงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับ
(๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังฟ้องกันประเทศและกองทัพ
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งขาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมซาติ สิ่งแวดล้อม และการฟ้องกันรักษาผลประโยขน์แห่งซาติ
ทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และนํ้า
(๘) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวระนาบ มากขึ้น
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๒. ย ุท ธศาสตร์ด ้า น การ

(๑)สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง

สร้างความสามารถในการ

ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลง'ทุนทั้งภาครัฐและเอกซน และพัฒนา

แข่งขัน

ประเทศสู่ความเป็นซาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพื่มขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มิศักยภาพในการแข่งขัน และ
ส่ง เสริม เกษตรกรรายย่อ ยให้ป รับ ไปสู่ร ูป แบบเกษตรยั่ง ยืน ที่เป็น มิต รกับ
ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ล ะร ว ม ก ล ุ่ม เก ษ ต ร ก ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า อ า ข ีพ ท ี่เ ข ้ม แ ข ็ง
ภาคอุตสาหกรรม พัฒ นาอุต สาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มิศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุซภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการ ที่มิศักยภาพ
(๓) พัฒ นาผู้ป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมขน ได้แก่ พัฒ นาทัก ษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมซนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ขายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณขายฝืงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูน ย์ก ลางความเจริญ ของประเทศ และพัฒ นาคลัส เตอร์ อุต สาหกรรมและ
บริการที่มืศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(๔) การลงทุนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่น คงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อ มโยงกับ ภูมิภ าคและเศรษฐกิจ โลก สร้างความเป็น หุ้น ส่วนการ
พัฒ นา กับ ประเทศในอนุภ ูม ิภ าค ภูม ิภ าค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับ ภูมิภาค
และนานาขาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยขน์ในการ
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอำนาจ
ทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมิส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสบุนการเปิด
การค้าเสรี และการสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆของ
และสาธารณขนไทย

๓.

ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา

และเสริมสร้างด้กยภาพคน

(๑)การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน การเจริญ เติบโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับคุณภาพการสืกษาและการเรียนรู้ให้มืคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง
(๓) การสร้างเสริมให้คนมืสุขภาวะที่ดี
(๔) การสร้างความอย่ดีมืสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
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๔. ย ุท ธศาสตร์ด ้า น การ

(๑) การสร้างความมั่น คงและการลดความเหลื่อ มลํ้าทางด้านเศรษฐกิจ และ

สร้างโอกาสความเสมอภาค

สังคม

และเท่าเทียมกันทางสังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ
ความเข้มแข็งชองชุมชน
(๕) การพัฒนาการลื่อสารมวลซนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ พีนฟูและบีองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้าเน้นการปรับ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดบีญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

ส ม ด ุล แ ล ะ พ ัฒ น า ร ะบ บ

(๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาซนชองหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

การบริหารจัดการภาครัฐ

เหมาะสม
(๓) การปรับ ปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างชองหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ชนาดที่เหมาะสม
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(๖) การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) การปรับ ปรุง แก้ไ ชกฎหมาย ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ให้ม ีค วามขัด เจน
ทัน สมัย เป็นธรรม และสอดคล้อ งกับ ข้อ บัง คับ สากลหรือ ข้อ ตกลงระหว่า ง
ประเทศ ตลอดจน พัฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ และบุค ลากรที่ม ีห นํ้า ที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑. ยึดหลัก “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑
๒. คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงลังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่างและมีจุดยืนทาง
จริยธรรม
๓. ชุมชน ภาคประชาซนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม

รับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ
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เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย

๑) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ตํ่ากว่า ๐.๘ คะแนน
๒) 10 เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน 60 ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๔) ผลคะแนนสอบ ค ร^ ในแต่ละวิซาไม่ตากว่า ๔๐๐
๔) ลัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน!เมือแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. สังคมมีความเหลื่อมลํ้าน้อยลงโดย
๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มี'ราย'ได้ตาสุดเพิ่ม'ขึ้น'โม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๑(ะ/ปี
๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มี'ราย'ได้'ตํ่าสุดเพิ่ม'ขึ้น
๓) สัดส่วนประขากรที่อยูใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔
๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย

๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔ โดยมีรายไต้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ.
๒ )มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย 11ฬ0 ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน
๒๔ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน
๔) พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ไต้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๔๐๐,๐๐๐ ไร่
๔. รัก ษาทุน ทางธรรมชาติและคุณ ภาพลื่งแวดล้อมเพื่อสนับ สนุน การเติบ โตที่เป็น มิต รกับ ลื่งแวดล้อมมีค วาม
มั่นคงอาหาร พลังงาน และนํ้าโดย
๑) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ไต้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
๒) พื้นที่ป่าขายเลนเพิ่มจาก ๑.๔๓ เป็น ๑.๔๘ ล้านไร่
๓) การปล่อยก๊าขเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
๔. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นชอง
นานาชาติต่อประเทศไทย โดย
๑) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปีญหาอาชญากรรมลดลง
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเลี่ยงจากการก่อการร้ายตํ่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเลี่ยง
จากการโจมตีต้านไซเบอร์ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน โดย
๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิท ธิภาพการประกอบ ธุรกิจ
ของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน
๒) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปขันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๔๐
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
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๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ

๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ การลดป้จจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้

ภาค

ธุรกิจทางธุรกิจเพื่อสังคม

๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การให้ความข่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป๋าหมายประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มี รายได้
ตํ่าสุด
๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายไต้ให้ครอบคลุมประขากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง ทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพขุมขน การพัฒนาเศรษฐกิจขุมขน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐาน
ราก
๒.๔ การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมและเอื้อประโยขน์ต่อกลุ่มคนที่มี รายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒ .๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ
๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชีงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มี
การกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างป้จจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย
๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน ระดับขาติ
และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับลื่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมขาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒ การบริหารจัดการนํ้าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
๔.๓ แก้ไขปิญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขป้ญ หาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมซาติและ
สิ่งแวดล้อม
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๔.๖ สนับ สนุน การลดการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจก และเพิ่ม ขีด ความสามารถในการปรับ ตัว ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศ
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเลี่ยงด้านภัยพิบัติ
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ รักษาความมั่นคงภายใน
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการฟ้องกันประเทศ
๔.๓ ฟ้องกันและแก๊ไฃฟ้ญหาการก่อการร้าย
๔.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง
๔.๔ การรักษาความมั่งคงซองซาติทางทะเล
๔.๖ การรักษาความมั่งคงทางทรัพยากรธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม
๔.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มืความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มืซนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้!ด้มาตรฐานสากล
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๔ ฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มืความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อ บังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๗.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านนํ้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใข้ประโยซน์
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๑) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ
์ ละอาหารปลอดภัย
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าเพิ่มสูง
๓) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
๔) นํ้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) ป่าไม้ พื่นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นนํ้า
๙.๒ การพัฒ นาเมือง จังหวัดนครราขสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนย์กลาง การคีกษา
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเซื่อมโยงต้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ ร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเขียน
๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มื
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
๑๐.๓ การส่ง เสริม การลงทุน ไทยในต่า งประเทศ ((วน*ผลฟ เท,V©ร*๓ อก*) เพื่อขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ

๐ผ เา0ผ ของไทย และพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่การเป็นขาติการค้า (7โลช!ก5 ผล*!๐ก)
๑๐.๔ มุ่ง เป็ด ประดูก ารค้า และพัฒ นาความร่ว มมือ กับ ประเทศเพื่อ นบ้า นในลัก ษณะหุ้น ส่ว นทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มืความเสมอภาคกัน
๑๐.๔ การสร้า งความเป็น หุ้น ส่ว นการพัฒ นากับ ประเทศในอนุภ ูม ิภ าค ภูม ิภ าค และนานาประเทศ
๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจค้านการต่างประเทศ
๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมืบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาขาติในการสร้างความมั่นคง
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๓.๑ แผนพัฒนาภาค
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบญ
้ หาพื้นฐานด้านการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งซํ้าซาก คนมีปิญหาทั้งในด้านความยากจน และมีนืญหาภาวะทุพโภฃนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ
“ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขบ้ญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใข้ประโยขน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เขื่อมโยงภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใข้
ประโยซน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่นั้าโขงที่กำลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมลํ้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว
เบ้าหมายเซิงยุทธศาสตร์ ะ พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่นํ้าโขง”
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อแก้บ้ญหาบ้จจัยพื้นฐานด้านนั้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาซีพ การดำรงซีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาค
๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพ'ชีวิตที่ดี พื่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว
และพึ่งพากันในขุมซนได้
๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใข้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสบุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ
๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเขียตะวันออกเฉียงใต้
๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นั้าโขง และมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเขียตะวันออกเฉียงใต้
เบ้าหมายและตัวชี้วัด
๑ พื้นที่ขลประทานและรับประโยซนํเพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บนั้าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง
๒ ลัดส่วนคนจนลดลง
๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ
๔ มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น
๕ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งนํ้าเดิมและแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บนํ้า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ
รวมทั้งพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดินตามความเหมาะสมชองพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ
(แก้มสิง) อ่างเก็บนํ้า ฝาย และแหล่งนํ้าชนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร
๒) พัฒนาแหล่งนํ้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งนํ้า
ตลอดจนการผันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้า แม่นํ้าในภาคและระหว่างภาค
๓) พัฒนาระบบล่งและกระจายนํ้า เซ่น ระบบสูบนํ้า อาคารบังคับนํ้า คลองล่งนํ้า เป็นต้น
๔) บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ โดยดำเนินการในระดับลุ่มนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้นํ้าทุก
กิจกรรมกับปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองผู้เกี่ยวช้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการ
นํ้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อฟ้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของตนเอง ล่งเสริม
การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับธีเมีอและอบรมให้ความรู้
เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้
๒) พัฒนาคุณ ภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางต้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ล่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่
ห่างไกลให้ไต้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
๓) พัฒ นาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่ม ี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายไต้ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและล่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) พัฒนาระบบการฟ้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาที
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวสำภู กาฬสินธุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการฟ้องกันโรคพยาธิใบไม้ดับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลานํ้าจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งนํ้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ็าระวัง วินิจฉัย
และรักษาโรคพยาธิใบไม้ดับและผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดิ พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูล
เพื่อติดตามการทำงาน
๔) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยล่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน
ต้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง
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๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในขุมขนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างดักยภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
๖) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า โดยยกระดับการให้ความซ่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประขาขนในการแก้ไขข้อพิพาทในขุมขนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป๋อง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแกัป๋ญหาทรัพยากรธรรมขาติ
และสิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอาขีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขุมขนหรือ
สหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมีออาขีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม นำร่องใน
จังหวัดกาฬสินธ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี
ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู
๒) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีส ะเกษ รวมทั้งพื้น ที่ท ี่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับ กระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใข้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาขิกกลุ่มผู้ผลิตและขุมขน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเขิงเกษตรหรือการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในขุมขนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านซ่องทางพาณิขย์อิเล็กทรอนิกส์

(6-0๐๓๓6โ06)ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรขนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (2๐ทเท?) และความต้องการ
ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพิขผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ
และอุบ ลราชธานี โดยสนับ สนุน การปรับ ปรุง พัฒ นาพัน ธุ การตรวจรับ รองมาตรฐานสิน ค้า เกษตร การ
ประขาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืฃสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งด้นในการแปรรูป
ผลิตสินค้า ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราขธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูก
พืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร
นครพนม นครราขสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น
โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ((วิเฬเ3) และเพิ่ม
ซ่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน
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๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (8๒ [๒๐ก๐๓ V) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดยมุ่ง
ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และขุมซน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาค
สังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริม การแปรรูป สมุน ไพรในพื้น ที่จังหวัด สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และ
อำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน 61^? พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้าง
แบรนด์เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร/อุต สาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผ ลิต ภัณ ฑ์มูล ค่าสูง เข่น เอทานอล
พลาสติกชีวภาพ (เว๒-เว๒ รป๐) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหารเสริมสุข ภาพจากจุล ิน ทรีย์ เป็นด้น
รวมทิ้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับขุมขน จากการนำวัตถุดิบในขุมซน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือขุมซน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ
ขุมซน
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ ร^/ใธร ธุรกิจ 51:3๐1:น[ว และวิสาหกิจขุมขน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ใน
พื้น ที่เชื่อ มโยงระเบีย งเศรษฐกิจ แนวตะวัน ออก-ตะวัน ตก ได้แก่ จังหวัด ขัยภูมิ ขอนแก่น กาฬลินธุ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ป ระเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเชียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ รวมทิ้ง
สนับ สนุนความรู้ด ้านกฎ ระเบียบที่เกี่ย วช้อง ส่งเสริมการเช้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาซ่องทาง
การตลาดในด้นทุนที่ตํ่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข่น อ-ธ๐๓ ๓ ๐โ๐๐, ๐-โฟลโ^๐ปกฐ เป็นด้น
๖) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ็าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแก่น ขัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็น
ด้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทิ้งพัฒ นาและยกระดับผลิต ภัณ ฑ์ขุมขนอื่นๆ ยกระดับ ผู้ป ระกอบการและนัก
ออกแบบรุ่น ใหม่ ให้ม ิท ัก ษะ มิค วามรู้ค วามสามารถทั้ง การออกแบบและ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามิความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจขุมขนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับศู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
๗) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มิคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประขาขนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่
อยู่อาศัยของผู้มิรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเชียว ความสะอาด และดูแลความ
ปลอดภัยของประขาขน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
๘) พืนฟูทรัพยากรป่าไม่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่

ด้นนํ้า

ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ขัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปา
อนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ขัดเจน ส่งเสริมประขาขนมิส่วนร่วม ในการพืนฟู ปลูกป่า และบีองกันการ
บุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าด้นนํ้าและบีองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนํ้า
๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่
สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกซนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์
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สนับสบุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยซนํในเซิงพาณิซย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเซิงบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
๑)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมซนในการสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประซาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งซาวไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมซน พัฒนาแบรนต์และ
สื่อ สารความแตกต่า งของชุม ซนต่า งๆ ในรูป แบบการเล่า เรื่อ ง (รบวกฺ/^นิเกฐ) ส่งเสริม การขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเฟ้าหมายเฉพาะกลุ่ม เซ่น กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เฟ้นต้น
๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราซสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราซธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดืงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ซองแต่ละ
พื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเซื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว
กัมพูซา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวซองกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งซาวไทย
และต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความ
จดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเสียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เฟ้นมืออาซีพ
รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ฃนถ่าย
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีซีวิตลุ่มนํ้าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อุบลราซธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ
ลี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมซอง สองฝังโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่อ งเที่ย วให้ม ีค วามหลากหลาย อาทิ การท่อ งเที่ย ว/พัก ผ่อ นซมทัศ นีย ภาพและวิถ ีซ ิว ิต ลุ่ม แม่น ํ้า โขง
(แ6เรนโ6/น^65^เ6)ก'ารท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดิน ทางแบบคาราวาน ( ^ ชกร^อโลVลก!๐นโร) การ
ท่องเที่ยวเซิงมหกรรม (1=651:^ล Iร /ก *ร )เป ็น ด ้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริม การบริห ารจัด การที่เกิด จากชุม ซนเพื่อ สร้า งงานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างซาติที่เพิ่มขึ้น
๔) พัฒ นาและส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วยุค ก่อ นประวัต ิศ าสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ อุดรธานี
หนองบัวลำภู และขัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เซิงสร้างสรรค์และมีซีวิต
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดืย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ซมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ
([ว๒V อกป ๒ ลโก) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการซองภาค
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปิจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเช้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และนัน ทนาการของครอบครัว พัฒ นาสิน ค้า /บริก าร/ของที่ร ะลึก ปรับ ปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประซาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเช้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้เช้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง
๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราซสีมา โดยส่งเสริม

และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวช้อง อาทิ
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ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาขีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาใน
ต้านเวขศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาขาดิ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและ
การประขาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมขาติในจังหวัดขัยภูมิ เลย นครราขลึมา อุบลราซธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาด
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ไต้มาตรฐาน ประขาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการชองนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะ!เมือบุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว จัด!)กอบรมมัคคุเทศก์ต้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า 070ก สินค้าวิสาหกิจชุมชน
ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พัก1ให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขบส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (560 เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (660 ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕:๘-๒๔๖๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๒) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
๓) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่
เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น
๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มืศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มืศ ัก ยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ ื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มืการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวางผัง
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
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๑) พัฒนาด่านขายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ 0 0 ^น ร*๐๓ร/เ๓ ๓ !3โลบ๐ก/อนลโอกบกอ)ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเซื่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (แลบ๐กลI รเก3๒ ผเก 6 ๐ฬ เพิ่ม
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าขายแดนที่มีศักยภาพ
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขื่อมโยงขายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึง
กาฬ-ปากขัน) เพื่อเขื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มิดวามสะดวก
ประหยัดเวลาและค่าใข้จ่ายในการเดินทาง
๓) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจขายแดน พร้อมทั้งเร่งรัด
การดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มืความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ 010 ที่ได้มาตรฐานสากล
โครงการสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในข่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับที่ ๑๒ มีตัวอย่างแนวคิด
โครงการสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการสำคัญของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อ

^ โครงการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการเพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพขีวีตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้บึญหา ความยากจนและพัฒนา

^ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ขุมซน

คุณภาพขีวีตผู้มืรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

^ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออมขุมขน

ทางสังคม

เพื่อสวัสดิการ ของผู้สูงอายุ
^ โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
^ โครงการแก้ปิญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่
เสี่ยง
^ โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้
ความร้แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภขนาการที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของ

^ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มื

ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้บึญหา

คุณภาพสูงในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม

^ โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟชั่น
โครงการบ้องกัน พีนพ่และอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้
^ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดส้อมเพื่อให้เป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

^ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาค

พัฒนา การท่องเที่ยวเซิง บูรณาการ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราซสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

บทเอุน6 ^อรเปอก

กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
“ นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน”
หรือ “ เกก๐Vลปอก (๖โ เ1/\ร I I I ”
^ รา'โไ' มาจากคำว่า
โ ะ โบผ ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ทำให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระซวย การกีฬา
/\ ะะ /นุ’ โ๔นแนโ6 การเกษตร เน้นที่เปีนเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง

โค

เนื้อ/โควากิว
ร = 511^ ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละ
จังหวัด จังหวัดนครราฃสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราขที่มีซื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่
คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิรีกิส์ฯ ทรงมีพระราขด0ารีให้อนุรักษ์ไว้ มีความ
ประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีซื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ ซิ่นตีนแดง” และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ
“ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “ 1 /^ 5 1 1 ^ ” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัด
สุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมี
โรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นำ /\?^

ที่เดินทางมาร่วมประขุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

7 ะะ 7อนทํร๓ การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเขิงธรรมขาติ
7 = 7โลป6 การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ ๕๖,๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลำดับที่ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าขายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน
การค้าขายแดนข่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรข่องจอม จังหวัดสุรินทร์
7 ะะ 7โลกรปวโกา หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี
จำนวนมากและการนำกลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (เา6^นร6 อ6โ^6ป
โน61: ^อ^)

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (รนล1:65๔5 ?0 รเป๐ก)

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เขิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ซื่อเสียง
๓. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าขายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เฟ้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีเศรษฐกิจ
ที่สำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีลัดส่วนร้อยละ ๒๑ รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีลัดส่วน
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ร้อยละ ๒๐ และภาคการค้าร้อยละ ๑๓ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ ๖๘.๑๕; ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ประขากร
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ ๑๖.๘๕ ประกอบอาขีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่
ข้าว มัน สำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ย วที่ห ลากหลายทั้งท่องเที่ย ว
ธรรมขาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี คิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เปีน มรดกโลก เป็น
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปีญหาในเรื่องการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ลัดส่วนคนยากจน ร้อยละ ๑๒.๑ รายได้เฉลี่ย
ครัว เรือ น/ปี ๒๕:๐,๖๒๖ บาท หนี้ส ิน เฉลี่ย ครัว เรือ น/ปี ๒๐๐,๒๑๗.๐๘ บาท มีค วามไม่เสมอภาคด้านรายได้
((วิเก๐(ะ๐6^1๘6ก0 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ประเทศ จึงกำหนดเป๋าหมายการพัฒนาในการเป็น “ ศูนย์กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
วิสัยทัศน์ (พร1๐ก)
“ ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืขและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาข่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
(รทาลโ!:

โทา6โ) ให้มีการสืบทอดภูมิปีญญาดั้งเติมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก

ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอ ทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับนํ้า การกระจาย
นํ้าไปยังพื้นที่
๓. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ

วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งขาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุท ธศาสตร์ภาค เมือง และพื้น ที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราขสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
๔. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะปีมีอแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมขนกับการท่องเที่ยว
๔. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้!ด้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใข้ประโยขน์จากระบบ
แอรเร&ะ ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด
๖. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปีญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้!นอนาคต
พันธกิจ (|\/แรรเอก)
๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
๒)ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชีงคุณภาพ
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายขายแดน
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๘) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
ประเด็นการพัฒนา
๑) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
๑.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ ส่งเสริมการใข้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน

๑.ฟ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย

๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันค้านการตลาดสินค้าเกษตร
๑.๑๐ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
๒. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายไค้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒.๒ พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
๒.๓ พัฒนาบุคลากรค้านการท่องเที่ยว
๒.๔ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
๒.๕ พัฒนาและพีนฟูแหล่งท่องเที่ยว
๒.๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬา
๒.๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยข้าง
๒.๘ ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าซายแดน
๒.๙ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีขุมซน
๒.๑๐ ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประขาสัมพันธ์ และการตลาด
๒.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
๒.๑๒ ส่งเสริมการตลาดและการประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
๒.๑๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางค้านร่างกายและสติป้ญญาดีขึ้น

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ
๓.๒ พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพซีวิต
๓.๓ ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว เ.03เ5*เ0ร และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็น ศูน ย์ก ลางการศึก ษา ศาสนา ศึล ปวัฒ นธรรม และสาธารณ
ประซาซนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สุฃที่มคี ุณภาพมาตรฐานสากล

๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ ชาติ
๔. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)
“ โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย ”
เป้าประสงค์รวม
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
๔) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลัก

ของ

ชาติ
๔) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๔) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
ปี ๒๔๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันป้ญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้ง
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๑.๓ พัฒนาชุมซนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้นํ้า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓ สนับ สนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็น เครื่องและประกอบการศึกษาเป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ ส่งเสรีมให้ประชาซนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญชองการเช้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๒.๖ ส่งเสรีมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสรีมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ
พืชใหม่ๆที่มืคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน
๓.๒ ลดต้น ทุน การผลิต และเพิ่ม มูล ค่า ผลผลิต ทางการเกษตร ปรับ ปรุง ผลิต ผลให้ม ืค ุณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓ ส่งเสรีมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำต้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๓.๔ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖ ส่งเสรีมประชาชนในท้องถิ่นให้มืการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการ
อนุรักษ์
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสรีมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔.๒ ส่งเสรีมความเข้มแข็งชองชุมชน
๔.๓ ส่งเสรีม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพชองประชาซน
๔.๔ ส่งเสรีมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๔.๔ บ้องกันและแก้ไขบ้ญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖ ดำเนินการโครงการ อบจ. สัญจร เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบบ้ญ หา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๔.๗ ส่งเสริม และประกาศเกีย รติค ุณ ผู้ท ี่เป็น แบบอย่างที่ดี และสร้างคุณ ประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (แลแ ๐^ ?ลกา6) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มืคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔.๑ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
๔.๒ ส่ง เสรีม และสนับ สนุน ให้ก ารรัก ษาพยาบาลประชาชนในทุก ระดับ ให้ม ีค ุณ ภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวช้อง
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๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาซนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้

การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยขน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการต้านลาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาต้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประซาซน
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราขการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มืความขำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔ ประสานในการแก้ไขป้ญหาความเดือนร้อนของประซาซนในต้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ ประขาซนเข้าใจในการใข้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราซสีมา เพื่อแก้ไขป้ญหาการจราจร ความ
ปลอดภัย และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประซาขน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมซนท้องถิ่น
โคราซ โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเซื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พัฒ นาและพื้นฟูแ หล่งท่อ งเที่ย วเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่า งๆ กระคุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายไต้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราซสีมา เพิ่มขึ้น
๗.๓ สนับสบุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
พัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และ ต่างประเทศ
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการ
แข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางต้านกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดื
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๒ นำระบบสารสนเทศมาใข้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓ สนับ สนุน บุค ลากรในสังกัด ให้ได้รับการสืกษา อบรมการทำวิจ ัย เพิ่ม พูน ความรู้ เพื่อ
ยกระดับ ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประขาซน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประซาคม อาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกซนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยซนํสูงสุด แก่ประซาซนในจังหวัดนครราซสีมา
๘.๕ เปีดโอกาสให้ประซาซนไต้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ
ประซาซนในการพัฒนาจังหวัดนครราซสีมา
๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราซการ
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมซาติ และภัยพิบัติต่างๆ
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๙.๒ ส่ง เสริม สนับ สนุน และร่ว มมือ กับ ส่ว นราซการหน่ว ยงาน มูล นิธ ิก ารกุศ ลและองค์ก รที่
เกี่ยวข้องใน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการซ่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปีดในเขตขุมซน และสถานที่สำคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สินซองประซาซน
๙.๔ สนับสนุนการแก อบรมจัดตั้งและอบรมท้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกซน
ในการพัฒนาท้นฟูและอนุรักษ์ธรรมซาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าลำคลอง และบ้าไม้ให้มืความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกซน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหามลพิษและป้ญหาสิ่งแวดล้อมของซุมซน ท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราซการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป้นระบบ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิลัยทัศน์

“ เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่

การบรหารจัดการดี

สาธารณูปโภคครบครับ

เกษตรกรรมก้าวหน้า

การศึกษาก้าวไกล

ห่วงใยประขาขน”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้าบเมีองให้มีประสิทธิภาพ
พับธกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาขน และบ้านเมือง
เบ้าประสงค์
มืความพร้อมในการให้บริการประซาขน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดัวสัวัดระดับเบ้าประสงค์
๑. จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร ๓ รส่งบุคลากรเข้าอบรมและจัดศึกษาดูงาน
๒. จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใข้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทันสมัย

๓. ร้อยละของประขาขนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล
๔. ร้อยละของประขาขนที่ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล
กลยุทธ์หรือแนวทาง และดัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๑. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ตัว#วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่ง
บุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดูงาน

๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและการ

- จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใข้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานที่มืประสิทธิภาพ

เพียงพอและทันสมัย
- ร้อยละของประขาขนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้า
รับบริการจากเทศบาล

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขน

ร้อยละของประขาขนที่มืความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
บริการจากเทศบาล

หน่วยงาบที่รับผิดขอบ
สำนัก ปลัด เทศบาล/กองคลัง /กองวิซ าการและแผนงาน/กองซ่า ง/กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดีการสังคม
ความเที่อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารราขการแบบบูรพาการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

33

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
พับธกิจ

ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึก ษา และมัธยมศึกษา

เป้า ประสงค์
มีความพร้อมในการให้บริการประขาซน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดัว ชี้ว ัด ระดับ เป้า ประสงค์

๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สม ศ.
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย

๓. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
๔. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประซาคมอาเซียน
๔. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตเด็กและเยาวขน
๖. ร้อยละของเด็กและเยาวซนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
กลยุทธ์หรีอแนวทาง และดัว ชี้วัด ระดับ กลยุท ธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒ นา
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ดัวขี้วัดระดับกลยุท ธ์
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ สมศ.
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย
- ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้

๒. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประซาคม

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อาเซียน

ประซาคมอาเซียน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็กและ

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นา

เยาวซน

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวซน
- ร้อยละของเด็กและเยาวขนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาบที่รับผดขอบ
กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม
ความเซื่อมโยง

๑. ยุท ธศาสตร์จ ัง หวัด : ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ ลดความเหลื่อ มล้า ทางสัง คมและพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต
ประขาซน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
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๓.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าบการเกษตร และการสาบต่อตามแบวทางพระราชดำริ
พับธกิจ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประซาขนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปัาประสงค์

๑. ประซาซนมิอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพื่งตนเองได้
๒. เกษตรกรมิความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมิ
คุณภาพ
ดัวขี้วัดระดับเปัาประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ร้อยละของเกษตรกรที่เช้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร

๔. ร้อยละของเกษตรกรที่เช้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร
๔. ร้อยละซองเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้าน
การเกษตร
กลยุทธ์หริอแนวทาง และดัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

ตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อ

ศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

- ร้อยละของเกษตรกรที่เช้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้ซุมซนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการ

- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิซาการด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

- ร้อยละของเกษตรกรที่เช้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิซาการด้านการเกษตร
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวิซาการด้านการเกษตร

๓. การพัฒนา บำรุงรักษา

- จำนวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าไน

- ร้อยละของประซาซนที่ได้รับประโยซน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา

การเกษตร

ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าในการเกษตร

หน่วยงาบทีร
่ ับผิดขอบ
กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัว
ของโลก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
พับธกิจ

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี

๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประขาขน
เป๋าประสงค์
๑. ประขาซนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประขาขนมีสุฃภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ดัวสัวัดระดับเป้าประสงค์
๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๒. ร้อยละของประขาขนที่ได้รับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๓. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการป๋องกัน แก้ไข
ปีญหายาเสพติด
๔. ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการ
ป้องกันแก้ไขปิญหายาเสพติด
๕. ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด
๖. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
๗. ร้อยละของประขาขนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
๘. จำนวนประขาซนมีอาชีพ ลดการว่างงาน
กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัว4วัตระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๑.

การจัดสวัสดีการสังคมและ

การสังคมสงเคราะห์

ดัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
- ร้อยละของประขาซนที่ได้รับการจัดสวัสดีการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์

๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขุมขน และการ

ให้กับขุมขน และการป้องกัน

ปัองกัน แก้ไขป้ญหา ยาเสพติด

แก้ไขป้ญหายาเสพติด

- ร้อยละของประขาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ขุมซน และการป้องกัน แก้ไขป้ญหายาเสพติด

๓.

การส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม

รายได้

-

ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด

-

จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

-

ร้อยละของประขาขนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

- จำนวนประซาซนมีอาชีพ ลดการว่างงาน
หน่วยงาบที่รับผิดชอบ
กองสวัสดีการสังคม
ความเ^อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมี

คุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรข่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประขาขน
ดูแลรักษาสุขพอนามัยของตนเอง
๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในขุมขน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
๓. เฝ็าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประขาชน
เฟ้าประสงค์
ประซาขนมีสุฃภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วขึ้วัดระดับเฟ้าประสงค์

๑. ร้อยละของประซาซนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
๒. จำนวนประขาขนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟ้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประขาซน

๔. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
๔. จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
๖. จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และการแพทย์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์หรอแนวทาง และตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ/แนวทางพัฒนา

ดัวขึ้วัดระดับกลยุทธ์

๑. เสริมสร้างสุขภาวะของประขาขน

- ร้อยละของประซาขนที่มีการเจ็บป่วยลดลง

รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค

- จำนวนประขาขนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประซาขน

๒. ส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข

- จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
- จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
- จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
และการแพทย์อุกเฉิน

หน่วยงาบที่รับผํดขอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประขาขน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
พันธกีจ

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริม สนับสบุนด้านกีฬา และนันทนาการ
เฟ้าประสงค์
ปลูกผิงให้ประซาซนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปีญญาท้องถิ่น
ตัวขี้วัดระดับเฟ้าประสงค์

๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ'ปิญญาท้องถิ่น
๒. ร้อยละซองประซาซนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิ'ปิญญ'าท้องถิ่น

๓. จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการขุมซน
๔. ร้อยละซองประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการชุมซน
กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

ตัวขี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการตำเนินงานด้านศาสนา

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป็ญญาท้องถิ่น

ประเพณี และภูมิปิญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประซาซนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา ศิลป'วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปิญญา
ท้องถิ่น

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

- จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
สนับสบุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยงาบที่รับผิดขอบ
กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรม
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๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใบชีวิตและทรัพย์สิบ
พันธกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน และบ้านเมือง
เบ้าประสงค์
การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
ดัวขี้วัดระดับเบ้าประสงค์
๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ร้อยละซองประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์หรือแนวทาง และดัวขี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

ตัวขี้'รัดระดับกลยุทธ์

๑. การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์

- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้องกันและบรรเทาสา

ภัยพิบัติต่าง ๆ

ธารณภัย
- ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดซอบ
สำนักปลัดเทศบาล
ความเขื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราซเมืองน่าอยู่ ที่เปีนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
พับธกิจ

๑. ส่งเสริมการคัดแยกซยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล คักษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ
และระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสีย
๒. ส่งเสริมให้มืจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เบ้าประสงค์
มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ดัวขี้วัดระดับเบ้าประสงค์
๑. จำนวนประซาซนที่เข้าร่ว มโครงการเกี่ย วกับ การส่ง เสริม สนับ สบุน การดูแ ลรัก ษา
ทรัพยากร ธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบรวบรวมและ
บำบัดนํ้าเสีย
๔. ร้อยละของประซาซนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ
ระบบบำบัดนํ้าเสีย
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กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระตับกลยทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสบุนการดูแลรักษา

- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการการคัดแยกขยะ

- จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัด

กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้า

ขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้าเสีย

เสีย

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม
การคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดนํ้าเสีย
หน่วยงานที่รับผิดขอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเขื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ยุท ธศาสตร์ก ารพ ัฒ น าองค ์ก รปกค รองส่ว น ท ้อ งถิ่น : ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑๐ การอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การชนส่งให้มิความสะดวก และพัฒนา๒ร3สร้าง,พี้'พกน่1ห้มั่นคง
๒. ให้มิและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา
เฟ้าประสงค์
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มิระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมิมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเฟ้าประสงค์
๑. จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาซนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูป!ภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๓. จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละชองประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และ
สิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๔. จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชนเพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละชองประชาซนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ
ระบายนํ้าในชุมชน
๗. จำนวนแหล่ง,นํ้าที่ได้,รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
๘. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหา
แหล่งนํ้าในการอุปโภคและบริโภค
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กลยุทธ์หรือเฌวทาง และดัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. พัฒนาสาธารณปโภค

- จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น

และสิ่งก่อสร้างภายใน

- ร้อยละชองประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและ

ตำบล

สิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๒. ปรับปรุงและซ่อมแซม

- จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

สาธารณูปโภค และ

เพิ่มขึ้น

สิ่งก่อสร้างภายในตำบล

- ร้อยละชองประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

๓. ก่อสร้าง พัฒนา และ

- จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายนํ้าในชุมชนเพิ่มขึ้น

บำรุงรักษาระบบระบาย

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษา

นํ้าในชุมชน

ระบบระบายนํ้าในชุมชน

๔. การพัฒนา บำรุงรักษา

- จำนวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการ บำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างและจัดหาแหล่ง

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและ

นํ้าในการอุปโภคและ

จัดหาแหล่งนํ้าในการอุปโภคและบริโภค

บริโภค
หน่วยงาบที่รับผิดชอบ
กองช่าง
ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

41

แบบ ยท. 04

ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เบ้าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา
การบริหาร การบริหาร การบริหาร มีความพร้อม
ราขการแบบ จัดการ
จัดการ ในการ
บู รณาการ บ้านเมืองที่ บ้านเมืองให้มื ให้บริการ
ตามหลักธรร ด ี
ประสิทธิภาพ ประซาซน
มาภิบาล
และ
บริหารงาน
ตามหลักธรร
มาภิบาล

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลโนนสูง

ตัวซีว้ ดั ระดับ
ค่าเบ้าหมาย
กลยุทธ์/
เบ้าประสงค์/ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
จุดมุง่ หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา
การพัฒนา
(ตัวซีว้ ดั รวม)
จำนวนครัง้ ของ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพัฒนา
การจัดโครงการ
ความสามาร
อบรมบุคลากร
ถของ
การส่งบุคลากรเขา้
บุคลากร
อบรมและจัด
ดีกษาดูงาน

ตัวชี'้ วดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเบ้าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก

จำนวนการ
จัดอบรม
การส่ง
บุคลากรเข้า
อบรม และ
จัดสืกษาดู
งาน

บุคลากรทุกคน
ได้รบั การ
เพิม่ พูนความรู้
๑ ครัง้ ต่อปี

จำนวนอุปกรณ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สร้างระบบ จำนวน
การบริหาร อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
จัดการทีด่ ี เครือ่ งมือ
เครือ่ งใข้ในการ
และการ
ปฏิบต้ งาน
เครือ่ งใข้ใน
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าบที
ม
่
ี
เพียงพอและ
การปฏิบตั ิ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ทันสมัย
งานเพียงพอ

สนับสนุน
อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
เครือ่ งใข้ ๑
ครัง้ ต่อปี

โครงการจัด สำนักปลัด กอง
อบรม ส่ง
วิซาการ
บุคลากร
และแผน
เข้าอบรม
การจัดการ
สืกษาดูงาน

จัดหา
อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
เครือ่ งใข้ให้
มีความ
พร้อมใน
การ
ปฏิบตั งิ าน
ร้อยละของ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สร้างระบบ ร้อยละของ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ สำรวจ
ประซาซนทีม่ ื ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ การบริหาร ประซาซนที่ ๑๐
ความพึง
จั
ด
การที
ด
่
ี
ความพึงพอใจ
มีความพึง
พอใจของ
และการ
พอใจต่อ
ประขาซน
ต่อการเข้ารับ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ี การรับ
บริการจาก
ต่อการรับ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
บริการจาก
เทศบาล
บริการจาก
เทศบาล
เทศบาล

ทุกสานัก/
กอง

ทุกสานัก/
กอง
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ความ
เฃอ่ื มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

ลดความ การพัฒนา การพัฒนา
ด้านการศึกษา
เหลือ่ มล้า ด้าน
ทางสังคม การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ประซาซน

ค่าเปาหมาย
กลยุทธ์/
แนวทาง
๖ ๖ ๖ ๖ ๖
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเปาหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการ
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีสว่ นร่วม
ของ
ประขาขน

ร้อยละของ
ประซาซนที่
ให้ความ
รวมมือหร่อ
เข้าร่วม
กิจกรรม
ของเทศบาล
สถาน
ศึกษาผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก
ของ สมศ.
ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รบั
การศึกษาที่
ทันสมัย

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ สำรวจ
ความพึง
๑๐
พอใจของ
ประขาซน
ต่อการรับ
บริการจาก
เทศบาล
ปีละ ๑ครัง การตรวจ
คุณภาพ
การศึกษา

เปาหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ดัวซีว้ ดั ระดับ
เปาประสงค์/
จุดมุง่ หมายเพือ่
การพัฒนา
(ตัวฃีว้ ดั รวม)
ร้อยละของ
ประซาซนทีโ่ ห้
ความร่วมมือ
หรือเข้าร่วม
กิจกรรมของ
เทศบาล

ส่งเสริมด้าน
การศึกษาทัง้
ระดับก่อนวัย
เรียน อนุบาล
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา

สถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม
ผ่านเกณฑ์การ
สนับสนุน
การจัด
ประเมิน
การศึกษา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอกของ
สมศ.
ร้อยละของ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ส่งเสริม
นักเรียนทีไ่ ด้รบั ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสบุน
การจัด
การศึกษาที่
การศึกษา
ทันสมัย

ทุกสานัก/
กอง

กอง
การศึกษา

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ การจัดการ กอง
๒๐ ต่อปี
เรียนการ การศึกษา
สอนในขัน้
เรียน และ
นอกขัน้
เรียน
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ความ
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวขีว้ ดั ระดับ
ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
เป๋าประสงค์/ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
จุดมุง่ หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา
การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
ร้อยละของ
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพัฒนา
บุคลากรทาง
ความสามาร
การศึกษาที่
ถของ
ได้รบั การ
บุคลากรทาง
เพิม่ พูนความรู้
การศึกษา

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

จำนวนการ
จัดอบรม
การส่ง
บุคลากรเข้า
อบรม และ
จัดศึกษาดู
งาน
จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมการ จำนวน
ทีส่ ง่ เสริมการ
เตรียมความ กิจกรรมที่
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ ส่งเสริมการ
พร้อมเข้าสู่
ประซาคม เตรียมเข้าสู่
ประขาคม
ประซาคม
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
หลัก
บุคลากรทุกคน
ได้รบั การ
เพิม่ พูนความรู้
๑ ครัง้ ต่อปี

โครงการจัด กอง
อบรม ส่ง การศึกษา
บุคลากร
เข้าอบรม
การจัดการ
ศึกษาดูงาน

ปีละ ๓
กิจกรรม

การให้
ความ รู้
สอนภาษา
อาเซียน
จัดกิจกรรม
เกีย่ วกับ
อาเซียน
การอบรม
ให้ความรู้
เกีย่ วกับ
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวติ เด็ก
เยาวขน

จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริม
จำนวน
ปีละ ๓
การส่งเสริม
สนับสบุน กิจกรรม กิจกรรม
สนับสบุบและ
และพัฒนา ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพ
ขีวติ เด็กและ
เด็กและ
และพัฒนา
คุณภาพ
เยาวขน
เยาวซน
ชีวติ เด็ก
เยาวซน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวขีว้ ดั ระดับ
เปัาประสงค์/
จุดมุง่ หมายเพือ่
การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
ร้อยละของเด็ก
และเยาวซนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
พัฒนา
การพัฒนา การพัฒนา ประซาซนมี จำนวนกิจกรรม
อุตสาหกรรม ด้าน
ด้าน
อาชีพและ การส่งเสริม
และพัฒนา
การเกษตร การเกษตร การเกษตร รายได้
ศักยภาพศูนย์
และการสาน เพียงพอ
แบบครบ
ต่อตาม
สามารถ
เริยนิ ริ ขู้ มุ ซน
วงจรเพือ่
เพื
แนวทาง
พืง่ ตนเองได อ่ พัฒนา
เป็นครัวของ
พระราขดำริ
เศรษฐกิจ
โลก
พอเพียง
จำนวน
เกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม
การส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
เริ!!นิ!'ขมุ 1ซน
เพือ่ พิ ฒ
ั นา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา
คุณภาพชีวติ
เด็กและ
เยาวซน

ร้อยละซอง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
เด็กและ ๒๐ ต่อปี
เยาวซนร่วม
กิจกรรมฯ

การอบรม กอง
ให้ความรู้ การศึกษา
เกีย่ วิ กิ บั
การพัฒนา
คุณภาพ
ซีวติ เิ ด็ก
เยาวขน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักย
ภาพศูนย์
เริยนิ ริ ขู้ มุ ซน
เพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจ

ปีละ ๓
จำนวน
กิจกรรม กิจกรรม
ส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้
ซุมซนๆ

กิจกรรม กอง
ส่งเสริม สวัสดิการ
และพัฒนา สังคม
ศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้
ขุมซน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมและ
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ พัฒนาศักย
ภาพศูนย์
เรยี นรูข้ มุ 'ซน
เพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจ

ปีละ ๓๐ คน กิจกรรม กอง
จำนวน
กิจกรรม
ส่งเสริม สวัสดิการ
และพัฒนา สังคม
ส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้
ขุมซน
ซุมซนๆ

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
หลัก
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เซือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหิ วิ ดั

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวซีว้ ดั ระดับ
ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
เป๋าประสงค์/ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
จุดมุง่ หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา
การพัฒนา
(ตัวซีว้ ดั รวม)
จำนวนกิจกรรม ๕ ๕ ๕ ๕: ๕: ส่งเสริมการ
การส่งเสริมการ
เรียนรูท้ าง
เรียนรูท้ าง
วิซาการดาน
วิซาิ กิาริดาน
การเกษตร
การเกษตร

ดัวซีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสบุน
หลัก

จำนวน
ปีละ ๕
โครงการ
กิจกรรม กิจกรรม
อบรม
ส่งเสริมการ
ความรู้
เรียนรูด้ าั น
วิซาการ
การ
ด้าน
เกษตร
การเกษตร
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมการ จำนวน
จำนวน
ปีละ ๓๐ คน โครงการ
เกษตรกรทีเ่ ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เรียนรูท้ าง กิจกรรม
อบรม
ร่วมกิจกรรม
วิ'ซาการดาน ส่งเสริมการ
ความรู้
การส่งเสริมการ
การเกษตร เรียนรูด้ า้ น
วิซาการ
เริยนิ ริ ทู้ าง
การ
ด้าน
วิขาการดีาน
เกษตร
การเกษตร
การเกษตร
ลดความ การพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม
จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การจัด
ปีละ ๓
จำนวน
กิจกรรม
เหลีอ่ มล้า สังคม
ดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ ิ เกยวกับการจํด
สวัสดิการ กิจกรรม กิจกรรม
ด้าน
ทางสังคม
และสังคม ลดอบายมุข สวัสดิการสังคม
สังคมและ เกีย่ วกับการ
สวัสดิการ
และพัฒนา
พัฒนา
และการสังคม
การสังคม จัด
สังคมและ
คุณภาพชีวติ
ทรัพยากร สงเคราะห์
สงเคราะห์ สวัสดิการ
การสังคม
ประซาซน
มนุษย์ให้มี
สังคมและ
สงเคราะห์
การกินดี อยู่
การสังคม
ดี
สงเคราะห์

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป้าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุง่ หมายเพือ่
การพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั รวม)
จำนวน
ประซาซนที่
ได้รบั การจัด
สวัสดิการสังคม
และการสังคม
สงเคราะห์

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวชีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ซองเป้าหมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
หลัก

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ การจัด
๐ ๐ ๐ ๐ ๐
สวัสดิการ
สังคมและ
การสังคม
สงเคราะห์

จำนวน
กิจกรรม
เกีย่ วกับการ
จัด
สวัสดิการ
สังคมและ
การสังคม
สงเคราะห์
จำนวน
กิจกรรม
เกย่ี วกับการ
เสริม
สร้างความ
เขม้ แข็งให้กบั
ชุมชนและ
การป้องกับ
แก้ไขปีญหา
ยาเสพติด
จำนวน
กิจกรรม
เกย่ี วกับการ
เสริม
สร้างความ
เขม้ แข็งให้กบั
ชุมซบและ
การป้องกับ
แก้ไขปีญหา
ยาเสพติด

ปีละ ๑๐๐ คน กิจกรรม กอง
ด้าน
สวัสดิการ
สวัสดิการ สังคม
สังคมและ
การสังคม
สงเคราะห์

จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การ
เกีย่ ว กับการ
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
ความ
ความเข้มแข็ง
เข้มแข็ง
ให้กบั ซุมซน
ให้กบั ซุมซน
และการ
และการ
ป้องกัน แก้ไข
ป้องกัน
ปิญหา ยาเสพ
แก้ไขปัญหา
ติด
ยาเสพติด
การเ
จำนวน
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ สริมสร้าง
ความเขม้ แข็ง
ครอบครัวทีม่ ี
ให้กบั ชุมชน
ความเข้มแข็ง
และการ
และห่างไกล
ป้องกันแก้ไข
จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพ
ติด

ปีละ ๓
กิจกรรม

การอบรม กอง
ให้ความรู้ สวัสดิการ
รณรงค์
สังคม
ป้องกัน
เกีย่ วกับ
ปัญหายา
เสพติด

ปีละ ๓
กิจกรรม

การอบรม กอง
ให้ความรู้ สวัสดิการ
รณรงค์
สังคม
ป้องกัน
เกีย่ วกับ
ปัญหายา
เสพติด
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ความ
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
ตัวขีว้ ดั ระดับ
เป๋าประสงค์/ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
จุดมุง่ หมายเพือ่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา
การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
จำนวนกิจกรรม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การส่งเสริม
อาชีพและ
การส่งเสริม
เพิม่ รายได้
อาชีพและเพิม่
รายได้
จำนวน
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ การส่งเสริม
ประซาขนทีเ่ ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ อาชีพและ
เพิม่ รายได้
รับการส่งเสริม
อาชีพและเพิม่
รายได้

ลดความ การพัฒนา การพัฒนา
เหลือ่ มลํา้
สาธารณสุข ด้าน
สาธารณสุข
ทางสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ประขาขน

จำนวน
ประซาขนมี
อาชีพ สามารถ
เลีย้ งตนเอง
และครอบครัว
ได้
ประขาขนมี ร้อยละของ
สุขภาวะทีด่ ี ประซาขนทีม่ ี
มีสขุ ภาพ
การเจ็บป่วย
พลานามัย ลดลง
สมบูรณ์
แข็งแรง

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ การส่งเสริม
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ อาชีพและ
เพิม่ รายได้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้าง
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สุขภาวะของ
ประซาขน
รวมทัง้ การ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก

จำนวน
ปีละ ๓ครัง้
กิจกรรม
ส่งเสริม
อาชีพและ
เพิม่ รายได้

โครงการ
อบรม
ส่งเสริม
ความรูก้ าร
ประกอบ
อาชีพ
ปีละ ๕๐ คน โครงการ
อบรม
ส่งเสริม
ความรูก้ าร
ประกอบ
อาชีพ
ปีละ ๓๐ คน โครงการ
อบรม
ส่งเสริม
ความรูก้ าร
ประกอบ
อาชีพ
ลดลงร้อยละ โครงการ
๑๐ ต่อปี
ปัองกันโรค
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จำนวน
ประขาซนที่
เข้ารับการ
ส่งเสริม
อาชีพและ
เพิม่ รายได้
จำนวน
ประซาซนที่
เข้ารับการ
ส่งเสริม
อาชีพและ
เพิม่ รายได้
ร้อยละของ
ประซาซนที่
มีการ
เจ็บป่วย
ลดลง

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป้าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวขีว้ ดั ระดับ
เป๋าประสงค์/
จุดมุง่ หมายเพือ่
การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
จำนวน
ประขาซนที่
ได้รบั ความรู้
เกีย่ วกับการ
ปัองกันและ
ควบคุมโรค
ต่างๆ
จำนวนกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริม
สุขภาพของ
ประขาซน

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา
๕ ๕ ๕ ๕ (ะ เสริมสร้าง
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สุขภาวะของ
ประซาซน
รวมทัง้ การ
ป๋องกันและ
ควบคุมโรค

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก

จำนวน
ปีละ ๕๐ คน
ประขาขนที่
ได้รบั ความรู้
เกีย่ วกับการ
ปัองกันและ
ควบคุมโรค
ต่างๆ
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ เสริมสร้าง จำนวน
ปีละ ๕
สุขภาวะของ กิจกรรมที่ กิจกรรม
ประขาซน ส่งเสริม
รวมทัง้ การ สุขภาพของ
ป้องกันและ ประขาขน
ควบคุมโรค
*0
๑0
ส่งเสริม
จำนวน อส ปีละ ๑00 คน
จำนวน
อาสาสมัคร
ศักยภาพ ม.ทีไ่ ด้ รับ
สาธารณสุขที่
ด้าน
การอบรม
ได้รบั การอบรม
สาธารณสุข ศึกษาดูงาน
ศึกษาดงาน
จำนวนการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ เสริมสร้าง จำนวนการ ปีละ ๒
จัดการอบรมให้
สุขภาวะของ อบรม
กิจกรรม
ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประขาซน ความรูด้ า้ น
ด้าน
รวมทัง้ การ สาธารณสุข
สาธารณสุข
ปัองกันและ และการ
และการแพทย์
ควบคุมโรค แพทย์
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
3)0

3)0

3)0

โครงการ
อบรม
ความรู้
เกีย่ วกับ
การป้องกัน
โรค

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประขาขน

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม

โครงการ กอง
อบรมและ สาธารณสุ
ศึกษาดูงาน ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม
โครงการ กอง
อบรม
สาธารณสุ
ความรูด้ า้ น ขและ
สาธารณสุข สิง่ แวดล้อ
และการ ม
แพทย์
ฉุกเฉิน
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เซือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา
พัฒนา
การ
ยุทธศาสตร์ ปลูกผิงให้
โคราซเมือง พัฒนาการ การพัฒนา ประซาซนมื
น่าอยู่ ทีเ่ ป็น ท่องเทีย่ ว ด้านการ
จิต สาปีกใน
ศาสนา
ท่องเทีย่ ว
การอนุรกั ษ์
มติรกิ บ
ส่งแวดลัอม วัฒนธรรม ศาสนา
ศาสนา
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี และ ประเพณี
กีฬา
และภูมิ
ป็ญญา
ห้องิ ถิ น๋ั

ตัวชีว้ ดั ระดับ
ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/ ตัวชีว้ ดั
เป๋าประสงค์/ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง ระดับกล
จุดมุง่ หมายเพือ่ 0 ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา ยุทธ์
การพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั รวม)
ส่งเสริม
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่งเสริม
ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สนับสนุน กิจกรรม
ศาสนา ศิลป
การดำเนิน ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
งานด้าน ศิลป
ประเพณี และ
ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญา
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่
ประเพณี และภูมิ
และภูมิ
ปัญญา
ปัญญา
ท้องถิน่
ท้องิ ถิ น่ิ
ร้อยละของ
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ส่งเสริม
ร้อยละของ
ประซาซนใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสบุน ประซาซนที่
ตำบลทีเ่ ซาร่วม
การดำเนิน เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
งานด้าน กิจกรรม
ศาสนา
ศาสนา ศิลป ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ศิลปะวัฒน
ประเพณี และ
ประเพณี ธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญา
และภูมิ
ประเพณี
ท้องิ ถิ น่ิ
ปัญญา
และภูมิ
ท้องิ ถิ น่ิ
ปัญญา
ท้องถิน่

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก
ปีละ ๕
กิจกรรม

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางศาสนา
ศิลป
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องิถน่ิ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ โครงการ
๑๐
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางศาสนา
ศิลป
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิน่

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

50

ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใบ อปท.
ยุทธศาสตร์ เชตจงหวด
พัฒนา
โคราชเมือง
น่าอยู่ ทีเ่ ป็น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย์สบิ

การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ

เป็าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ประชาชน
และบ้านเมือง

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป๋าประสงค์/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั รวม)
จำนวน
กิจกรรม
เกีย่ วกับการ
ป๋องกับและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละของ
ประขาขนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม
การปัองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวชีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ การปัองกับ
และบรรเทา
สาธารณภัย
ทีม่ ปื ระสิทธิ
ภาพ

จำนวน
ปีละ ๕
กิจกรรมการ กิจกรรม
ปัองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ การป๋องกัน
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ และบรรเทา
สาธารณภัย
ทีม่ ปื ระสิทธิ
ภาพ

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก

ร้อยละของ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
ประขาขนที่ ๑๐
ร่วม
กิจกรรมการ
ปัองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย
พัฒนา
การอบุรกั ษ์ การอบุรกั ษ์ มีการวางแผน จำนวน
๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ส่งเสรีม
จำนวน
ปีละ ๘๐ คน
โคราชเมือง ทรัพยากรธ ทรัพยากรธรร ปรับปรุง
ประชาชนทีเ่ ข้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สนับสบุน ประชาชนที่
น่าอยูท่ เ่ี ป็น รรมชาติ มชาติและ พัฒนา
ร่วมโครงการ
การดูแล เข้าร่วม
มิตรกับ
และ
สิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อม เกีย่ วกับการ
รักษา
โครงการ
สิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อม
ให้เป็นเมือง ส่งเสรีม
ทรัพยากร ส่งเสริม
น่าอยู่
สนับสนุนการ
ธรรมชาติ สนับสบุน
ดูแลรักษา
และ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม
และ
สิง่ แวดล้อม

กิจกรรม สำนักปลัด
การปัองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณภัย
การอบรม สำนักปลัด
ให้ความรู้
สาธิตการ
ปัองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
โครงการ
ปลูกป่า
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ธรรมขาติ
และ
สิง่ แวดล้อม

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชือ่ มโยงกับ อปท. ใบ อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหิ วิ ดั

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป๋าประสงค์/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั รวม)
จำนวน
กิจกรรม
เกีย่ วิ กิ บการ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
กำจัดขยะ สิง่
ปฏิกลู และ
ระบบบาบด
นๆโสีย
ร้อยละของ
ประซาซนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
กำจํดขยะ สิง่
ปฏิกลู และ
ระบบบำบัด
นๆเสีย

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวชีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สนับสนุน
ส่งเสริม
การการคัด
แยกขยะ
กาจัดขยะ
สิง่ ปฏิกลู
และระบบ
บำบัดนํา้
เสีย

จำนวน
ปีละ ๕
กิจกรรม กิจกรรม
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
กาจัดขยะ สง
ปฏิกลู และ
ระบบปาบด
นํา้ เสยี

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดลัอ
ม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริม
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ การคัด
แยกขยะ
กำจัดขยะ
สิง่ ปฏิกลู
และระบบ
บำบัดนํา้
เสีย

ร้อยละของ
ประขาขนที่
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
กำจัดขยะ สิง่
ปฏิกลู และ
ระบบบำบัด
นํา้ เสย์

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิง่ แวดล้อ
ม

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดซอบ สนับสนุน
หลัก
การอบรม
ให้ความรู้
สาธิตการ
คัดแยก
ขยะ
กำจัดขยะ
สิง่ ปฏิกลู
และระบบ
บำบัดนํา้
เสีย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ การอบรม
๑๐
ให้ความรู้
สาธิตการ
คัดแยก
ขยะ
กำจัดขยะ
สิง่ ปฏิกลู
และระบบ
บำบัดนํา้
เสีย

52

ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เขอ่ื มโยงกับ อปท. ใบ อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจงหวด

เปาหมายจาก
พับธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา
การ1ริหาร การพัฒนา การพัฒนา การคมนาคม
ราขการแบบ โครงสร้าง ด้านโครงสร้าง สะดวก
บุรถภการตาม พืน้ ฐาน พืน้ ฐาน
รวดเร็ว มี
หลักธรรมากิ
ระบบ
บาล
สาธารณูปโภ
ค ที่
ครอบคลุม
และมี
มาตรฐาน

ตัวขีว้ ดั ระดับ
เปาประสงค์/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
จำนวนการ
พัฒนา
สาธารณูปโภค
และส่งกอสร้าง
ภายในตำบล
เพิม่ 'ขน้ึ

ค่าเปาหมาย
กลยุทธ์/
แนวทาง
๖ ๖ ๖ ๖ ๖
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พัฒนา
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ สาธารณูปโภ
ค และ
ส่งก่อสร้าง
ภายในตำบล
รองรับ
ประขา
คมอาเขียน

จำนวนการ ปีละ ๑๓
พัฒนา
ขุมขน
สาธารณูปโ
ภค และ
สิง่ ก่อสร้าง
เพิม่ ขึน้

โครงการ กองข่าง
ก่อสร้าง
สาธารณูปโ
ภค และ
สิง่ ก่อสร้าง

จำนวนการ
ปรับปรุงและ
ข่อมแขม
สาธารณูปโภค
และส่งกอสร้าง
ภายในตำบล
เพืม่ ขิ น้ึ
จำนวนการ
ก่อสร้าง
พัฒนา และ
บำรุง รักษา
ระบบระบาย
นํา้ ในขุมซน
เพืม่ ขิ น้ึ

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปรับปรุง
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ และ
ข่อมแขม
สาธารณูปโภ
ค และ
สิง่ ก่อสร้าง
ภายในตำบล
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ก่อสร้าง
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ พัฒนา และ
บำรุงรักษา
ระบบ
ระบายนํา้ ใน
ขุมขน

จำนวนการ
ปรับปรุง
ข่อมแขม
สาธารณูปโ
ภค และ
สิง่ ก่อสร้าง
เพิม่ ขึน้
จำนวนการ
ก่อสร้าง
และบำรุง
รักษาระบบ
ระบายนํา้ ใน
ขุมขน
เพิม่ ขิ น้ึ

ปีละ ๑๓
ขุมขน

โครงการ กองข่าง
ปรับปรุง
ข่อมแขม
สาธารณูปโ
ภค และ
ส่งกอสร้าง

ปีละ ๑๓
ขุมขน

โครงการ กองข่าง
ก่อสร้าง
บำรุงรักษา
ระบบ
ระบายนํา้
ในขุมขน

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเปาหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก
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ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เขือ่ มโยงกับ อปท. ใน อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด

เป๋าหมายจาก
พันธกิจ/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การ
พัฒนา

ตัวขี-้ รัดระดับ
เป๋าประสงค์/
จุดมุง่ หมาย
เพือ่ การพัฒนา
(ตัวขีว้ ดั รวม)
จำนวนแหล่ง
นํา้ ทีไ่ ด้รบั การ
บำรุงรักษา
กอสรัางหร์อ
ซ่อมแซม
เพืม่ ขิ น้ี

ค่าเป๋าหมาย
กลยุทธ์/
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ แนวทาง
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ การพัฒนา

ตัวขีว้ ดั
ระดับกล
ยุทธ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ การพัฒนา
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ บำรุงรักษา
ก่อสร้างและ
จัดหาแหล่ง
ป้า,1นการ
อุปโภคและ
บริโภค

จำนวน
ปละ ๑๓
แหล่งป้าที่ ขุมขน
ได้รบั การ
บ0ารุง๊ ริ กั ษา
ก่อสร้าง
ซ่อมแซม
เพิม่ ขึน้

ความก้าวหนํา้ โครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ของเป๋าหมาย กิจกรรม รับผิดขอบ สนับสนุน
หลัก
โครงการ กองซ่าง
ก่อสร้าง
บำรุงรักษา
แหล่งป้าใบ
การอุปโภค
บริโภค
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเ คราะห ์ศ ัก ยภาพ ด้า นโครงสร้า งพ ื้น ฐาน เศรษฐกิจ สัง คม การศึก ษา สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมขาติ และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลโนนสูง โดยใข้เทคนิค (ร ผ (ว !/๒ ล^รเร) เพอ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในบีจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน0นาคตขฐงท้องถิ่น

เาร : ร)

จุดแข็ง (5*16ก3*

๑. เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุดี
๒. เป็นชุมซนที่สงบไม่มีปีญหาด้านอาขญากรรม

๓. ปีญหาทางสังคมไม่รุนแรง
๔. มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ'ช่วยเหลือกัน
๔. มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม (เข่น ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก เป็นด้น)
จดอ่อน (พ6ลเ๓65565 : พ)
๑. ไม่มีระบบซลประทาน พื้นที่การเกษตรขาดแคลนนํ้าในการทำการเกษตรนอกฤดู
๒. ไม่มีระบบการบริหารจัดการนํ้าแบบยั่งยืน
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลน้อย
๔. มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยน้อย
๔. ขาดตลาดกลางพืซผลทางการเกษตร
โอกาส (0|ว[ว๐เ1:บกเป65 : ๐)

๑. มีหน่วยงานราขการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อติดต่อประสานงานและให้ความข่วยเหลือ
๒. พระราซบัญ ญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๔๔๒ ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยขน่ของประซาซนใน
ท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน
๓. การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจเป็นแบบสังคมเมือง
อุปสรรค (ทาโ6ลุ{5 : ! )

๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
๒. การเมืองระดับประเทศยังมีปิญหาความขัดแย้งทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน
๓. ปิญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมซาติต่าง ๆ เข่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย
๔. มีบางพื้นที่ทำการเกษตรเสี่ยงต่อการซาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร
๔. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ๋ที่ดิน
๖. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่ท ำการเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้ง อยู่เลขที่ ๑๔๔ ถนนศรีธ านี ตำบลโนนสูง และตั้ง อยู่ท ิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราซสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราขสีมาประมาณ ๓๖ กิโลเมตร
ละติจูดที่ ๑๔.๑๗๘๘๘๑๗๑๒๖๔๓๗๒ ลองติจูดที่ ๑๐๒.๒๔๑๖๘๔๑๔๒๐๔๓๘๒ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง
มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพื้นที่อำเภอ โนนสูงมีพื้นที่ ๑๒.๙๔ ตร.กม.
ส่ว นเขตเทศบาลนั้น แต่เดิม กว้า งขวางมาก ไม่ส ามารถจะให้บ ริก ารแก่ป ระซาซนได้เนื่อ งจากรายได้ไม่
เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๔.๐๔๘ ตารางกิโลเมตร
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โดย “ พระราซกฤษฎีก าเปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จัง หวัด นครราชสีม า พ.ศ.
๒๔๙๓” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต่อมาได้มีการชยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๔ ตาราง
กิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๔ มีเขต
เทศบาล ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองล่งนํ้าสหกรณ์ ฝังเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข๒ ๐๖ ๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสู ง )- ฃามสะแกแสงติด กับ ริม คลองล่ง นํ้า
สหกรณ์ ฝังเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวริมคลองส่งนํ้าสหกรณ์ฝังเหนือ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ เสียบริมคลองส่งนี้าสหกรณ์ฝังเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง
หลักเขตที่ ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหลุม
ข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านซาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ ๓๒๐ เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุด
ซึ่งริมลำเขียงไกร ฝังตะวันตกดัดกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนลำราญราษฎร์
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก
ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนโนนนามาบรรจบกับริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัด
ห มา ย เ ล ข ๒๐๖ ๗ ส า ย แ ย ก ท า ง ห ล ว ง แ ผ ่น ด ิน ห ม า ย เ ล ข ๒ (โนนสูง) • ข า ม ส ะ แ ก แ ส ง ฟาก
ตะวันตก ระยะ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๔๐๐ เมตร ถึงหลักเขต
ที่ ๖
ต้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางเทศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่
บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม ๒๙๓.๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลใหม่

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลด่านคล้า

56

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบ้ต
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน
*

ยุทธศาสตร์

แผนงาบการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

๑.

ด้านการบริหาร

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง

สำนักปลัด

จัดการบ้านเมืองให้มี

เพื่อให้รองรับการปฎิบตภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง

กองคลัง

ประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ

กองวิซาการและ

๒. นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

แผนงาน

บริหารงานเพื่อให้บริการกับประซาซนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ
โดยยึดถือประโยซนํสูงสุดของประซาซน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
๓. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา

อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการประซาซน
๔. บูรพาการการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างขุมซน
หน่วยงานภาครัฐและเอกซน
๔. เป็ดโอกาสให้ประซาซนได้เช้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และความต้องการของประซาซน
๒.

ด้านการศึกษา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา

กองการศึกษา

เด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน)
ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็น

เครื่องมือและประกอบการศึกษา
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มทักษะ
ประซาขนในขุมซน
๓.

ด้านการพัฒนาการ

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืซ และเมล็ดพันธุพืซที่ดีมีคุณภาพ

เกษตร และการสาน

เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลด

ต่อตามแนวทาง

ด้นทุนการผลิตและเพิ่มมลค่าผลผลิตทางการเกษตร

พระราซดำริ

๒. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในขุมซน

กองสวัสดิการสังคม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

๔. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
๔. ส่งเสริมประซาซนในขุมซน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภคและการอนุรักษ์
๖. ประสานและบริหารการจัดการนํ้า พัฒนาขุดลอก คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร ตามพระราซ
ดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๆ เพื่อแก้ไขป็ญหาบํ้า
ท่วมและนํ้าแล้งอย่างเป็นระบบ
๗. พัฒนาขุมซนและสังคม ตามแนวทางปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงานการพัฒนา

หน่วยงาบที่รับผิดชอบ
หลัก

๔.

ด้านการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการขุมขนให้

กองสวัสดิการสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาขุมขนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

กองสาธารณสุฃๆ

๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมซน เพิ่มสักยภาพสร้างความ

กองวิขาการและ

เข้มแข็งอย่างยังยืน

แผนงาน

๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพซีวิตของเด็ก สตรี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเ'ซื้อ แเV โดยการจัด
กิจกรรม ที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหา
งบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพขีริตอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวขน เพื่อเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต
๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น
๖. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อนิองกันปราบปรามและ
แก้ไขนิญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด
๔.

ด้านการพัฒนา

๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนา

สาธารณสุข

ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

กองสาธารณสุขฯ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประขาขนใน
ระดับตำบล และขุมซนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้
ประขาขนได้รับบริการที่ดิ ทั่วถึงและท้นเหตุการณี และร่วมมือ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาขนในขุมขนให้มื

สุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลัง
กายการนิองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์
๖.

ด้านการพัฒนาการ

๑. พัฒนา พินฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา

กองการด็กษา

ท่องเที่ยว ศาสนา

ดิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของขุมขนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์

กองสวัสดิการสังคม

วัฒนธรรมประเพณี

สืบสาน และเขื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

และกีฬา

๒. พัฒนาและพินฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ของตำบลโนนสูงเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วน
ราขการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกขนที่เกี่ยวข้อง
๓. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ
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(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕าอ๕:)
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บัญขึสรุปโครงการพัฒนา (แนบ ผ.๐๒)

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นส์จ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จ่าบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป ี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จ ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

รวม ๕ ปี
จ่าบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จ่าบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่าบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่าบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่าบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๖

๑1๙๒๕,๐๐๐

๘

๒1๐๗๕1๐๐๐

๘

๑1๐๗๕1๐๐๐

๘

๑1๐๗๕1๐๐๐

๓๐

๖1๑๕๐1๐๐๐

๘

๑1๗๗๐1๐๐๐

๘

๑1๘๗๐1๐๐๐

๘

๑1๘๗๐1๐๐๐

๘

๑1๘๗๐1๐๐๐

๓๒

๗1๓๘๐1๐๐๐

๑

๕๐1๐๐๐

๑

๕๐1๐๐๐

๑

๕๐1๐๐๐

๑

๕๐1๐๐๐

๔ -

๒๐๐1๐๐๐

๑

๓๘1๐๐๐

๑

๓๘1๐๐๐

๑

๓๘1๐๐๐

๑

๓๘1๐๐๐

๔

๑๕๒1๐๐๐

๑๖

๓1๗๘๓1๐๐๐

๑๘

๙1๐๓๓1๐๐๐

๑๘

๓1๐๓๓1๐๐๐

๑๘

๓1๐๓๓1๐๐๐

๗๐

๑๓1๘๘๒1๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๑ . ๓ สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบล

โนนสูง ให้ได้รับการสืกบา อบรม เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประขาขน
๑ . ๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างขุมขน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกขน เพื่อพัฒนาตำบลโนน
สูง
๑ .๕

เปีดโอกาลให้ประซาขบได้เข้ามีส่วน

ร่วมในการกำหนดนโยบายและความ
ต้องการของประขาซนใบการพัฒนาตำบล
โนนสูง
๑.๖ แนวทางการพั ฒนา จัดให้มีการ
ลื่อสารประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนมีส่วน
ร่ วมรั บรู ้ และติ ดตามการทำงานของ
เทศบาล
รวม

-

-
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ป็ ๒๕๖*

ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

๕๔

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

๕๔

-

-

๕๔

๒๐,๑๗๘1๐๐๐

๕๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านการสืกษา

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสืกษาของ
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด
ให้เป็บไปตามมาตรฐานการสืกษา
รวม

ปี ๒๕๖๓
จำบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕
จำบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ปี

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๐,๑๕๗,๘๐๐

๕๔

๒๐,๑๕๗,๘๐๐

๕๔

๒๐,๑๕๗,๘๐๐ ๒๑๖ ๘๐,๖๓๑,๒๐๐

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

๕๔

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

๕๔

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

จำบวบ
โครงการ

๒๑๖

งบประมาณ
(บาท)

๘๐,๗๑๒,๐๐๐

รวม ๕ จ

ปี ๒๕๖๕

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

โครงการ

จำบวบ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๓. ยุท ธศาสตร์ต ้านการพัฒ นาการ

เกษตร และการสาบต่อตามแนวทาง
พระราชดำริ
๓.๑ ส่งเสริม

สนับลนุนการปลูกพืช และ
เมล็ด พัน ธุพ ืช ที่ด ีม ีค ุณ ภาพ เพื่อ

เกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริม
ให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิต
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
รวม
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ปี

จำบวบ
โครงการ

๒๕๖๑

จ ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

จ

จ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ป ี ๒๕๖๕

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑

๘๐1๐๐๐

๑

๘๐,๐๐๐

๑

๘๐,๐๐๐

๑

๘๐,๐๐๐

๔

๓๒๐,๐๐๐

๕

๑๕,๑๓๐,๐๐๐

๕

๑๖,๑๓๐,๐๐๐

๕

๑๗,๑๓๐,๐๐๐

๕

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

๒๐

๖๖,๕๒๐,๐๐๐

๓

๓๐๐,๐๐๐

๓

๓๐๐,๐๐๐

๓

๓๐๐,๐๐๐

๓

๓๐๐,๐๐๐

๑๒

๑,๒๐๐,๐๐๐

๗

๓,๖๘๐,๕๒๒

๗

๓,๖๘๐,๕๒๒

๗

๓,๖๘๐,๕๒๒

๗

๓,๖๘๐,๕๒๒

๒๘

๑๔,๗๒๒,๐๘๘

๒

๙๕,๐๐๐

๒

๙๕,๐๐๐

๒

๙๕,๐๐๐

๒

๙๕,๐๐๐

๘

๓๘๐,๐๐๐

๑

๕,๐๐๐

๑

๕,๐๐๐

๑

๕,๐๐๐

๑

๕,๐๐๐

๔

๒๐,๐๐๐

๑๙

๑๙,๒๙๐,๕๒๒

๑๙

๒๐,๒๙๐,๕๒๒

๑๙

๒๑,๒๙๐,๕๒๒

๑๙

๒๒,๒๙๐,๕๒๒

๗๖

๘๓,๑๖๒,๐๘๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

๔.๒ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขบ เพิม่
ศกยภาพสริางความเขมแขงอย่างยงยืน
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ขีวติ ของเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูต้ ดิ เขือ้ แเVโดยการ
จัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมและดำเนินการให้
เกิดกองทุนหรีอจัดหางบประมาณเพือ่
ดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพขีวติ
อย่างต่อเนือ่ ง
๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและ
เยาวขน เพือ่ เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต
๔.๔ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของแรงงานในท้องถิน่
๔.๖ แผนงาน ประสานการปฏิบตั ิ เพือ่
ป๋องกัน ปราบปราม และแก้ไขปิญหาการ
เสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด
๔.๗แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติ
คุณผูท้ เ่ี ป็นแบบอย่างทีด่ แี ละสร้าง
คุณประโยขน์ตอ่ สังคม สร้างขือ่ เสียงให้แก่
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และจังหวัด
นครราชสีมา
รวม

-

-

-

-

รวม ๕ จ
จำบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ
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ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จำบวบ
โกรงการ

ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

๕. ยุทธศาสตร์ดา
้ นการพัฒนาสาธารณสุข
๕. ๒

ส่ งเสรม สนั บสมุ นให้ การ
รักษาพยาบาลประขาขนในระดับตำบล
และขุมขนที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เพือ่ ให้ประขาชนได้รบั บริการที่ดีทั่วถึงและ
ทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
๕. ๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประขาขนในขุมขนให้มืสุฃภาพแข็งแรง
โดยให้การเรียบรู้การดูแลสุขภาพ การออก
กำลังกายการป๋องกันโรค การใข้ยาอย่าง
ถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขัน้ ตอนและวิธีการทางการแพทย์
รวม

-

“

ปี ๒๕๖๓

จ ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

รวม ๕ ปี
จำบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๔

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๖

๒1๒๒๐,๔๐๐

๑๖

๒,๔๒๐,๔๐๐

๑๖

๒,๔๒๐,๔๐๐

๑๖

๒,๔๒๐,๔๐๐

๖๔

๔,๔๘๑,๖๐๐

๑ฝ

๒1๕๒๐,๔๐๐

๑๗

๒1๗๒๐,๔๐๐

๑๗

๒,๗๒๐,๔๐๐

๑๗

๒1๗๒๐,๔๐๐

๖๘

๑๐,๖๘๑,๖๐๐
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ยุทธศาสตร์

ปี ๒({๖๑

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

๕

6),ตา๑0,000

๕

๑

๕0,00๐

๙

๑(ะ

งบประมาณ
(บาท)

ป ี ๒๕๖๔

ป ี ๒๕๖๕

รวม ๕ ปี

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ต!๑0,000

๕

๑,ตา๑0,000

๕

๑,คา๑0,000

๒0

๕,๒๔0,000

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๖๙๕,๐๐๐

๙

๖๙๕,๐๐๐

๙

๖๙๕,๐๐๐

๙

๖๙๕,๐๐๐

๓๖

๒1๗๘๐,๐๐๐

๒,๐๕๕,๐๐๐

๑๕

๒,๐๕๕,๐๐๐

๑๕

๒,๐๕๕,๐๐๐

๑๕

๒,๐๕๕,๐๐๐

๖๐

๘,๒๒๐,๐๐๐

จำบวบ

๖ . ยุท ธศาสตร์ด ้า นการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒ นธรรมประเพณ
และกหา

๖.๑แผนงาน พัฒนา พันฟ แ
ู ละส่งเสริม

(ริ),

กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของขุมซนท้องถิ่น เพื่อ
การอนุรักษ์สืบสาน และเขื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว
๖.๒ พัฒนา พันฟ ูแหล่งท่องเที่ยวเดิม
สร้า งแหล่ง ท่อ งเที่ย วใหม่ร วมทั้ง
กิจ กรรมด้า นการท่อ งเที่ย วและสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จ ากการ
ท่อ งเที่ย วเพิ่ม ขึ้น โดยร่ว มมือ กับ
หน่วยงานและส่วนราขการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกซนท เี่ กี่ยวข้อง
๖.๔ ล่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลาน
ก ิห าขุม ซนและจัด การแข่งซัน กิห า

ประเภทต่างๆ ระดับขุมขนจนถึงระดับ
จัง หวัด เพื่อ ให้เยาวซน นัก เรีย น
นักศึกษาเกิดความสนใจและม ีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความ
เปีนเลิศทางด้านก ห
ิ า ส ู่ก ห
ี าอาซีพใน
ระดับซาต ิและนานาซาติ
รวม

“
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ยุทธศาสตร์

จ ๒๕๖๒

ป็ ๒๕๖®

ปี ๒๕๖๓

จ ๒๕๖๔

รวม ๕ จ

ปี ๒๕๖๕

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

โครงการ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๓

๑๕๐1๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๑๒

๖๐๐,๐๐๐

๗. ยุท ธศาสตร์ด ้า นการรัก ษาความ
ปลอดภัยใบ?วตและทรัพย์สิบ

๗.๒ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
มูลนิธิการกุศล และองค์กรท เี่ กี่ยวข้อง
ใ'นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย
๗.๔ สนับสนุบการ‘ฮกอบรมจัดตั้งและ

-

-

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๔

๘๐๐,๐๐๐

-

-

๔

๓๕๐1๐๐๐

๔

๓๕๐,๐๐๐

๔

๓๕๐,๐๐๐

๔

๓๕๐,๐๐๐

๑๖

๑,๔๐๐,๐๐๐

อบรมฟินฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อ
เป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและ
ด ูแ ล ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย แ ล ะ
การจราจรในชุมขบหมู่บ้าน
รวม
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ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จ ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

รวม ๕ ปี

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

จำบวบ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

จำบวบ

(บาท)

โครงการ

งบประมาณ

จำบวบ

(บาท)

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๓

๑๑๖,๐๐๐

๓

๑๑๖,๐๐๐

๓

๑๑๖,๐๐๐

๓

๑๑๖,๐๐๐

๑๒

๔๖๔,๐๐๐

๓

๑๐๕,๐๐๐

๓

๑๐๕,๐๐๐

๓

๑๐๕,๐๐๐

๓

๑๐๕,๐๐๐

๑๒

๔๒๐,๐๐๐

๕

๕๖๐,๐๐๐

๕

๕๖๐,๐๐๐

๕

๕๖๐,๐๐๐

๕

๕๖๐,๐๐๐

๒๐

๒,๒๔๐,๐๐๐

๑®

๗๘๑,๐๐๐

๑๑

๗๘๑,๐๐๐

๑®

๗๘๑,๐๐๐

๑๑

๗๘๑,๐๐๐

๔๔

๓,๑๒๔,๐๐๐

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมขาตและสิงแวดล้อม

๘.๑ ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับ
ทุกส่วน ใบการพัฒนาพินฟูและอนุรักษ์
ภูมิทัศน์ แหล่งนํ้า ลำคลอง และป่าไม้
ให้มิความอุดมสมบูรณ์
๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ
ทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
เพื่อฟ้องกันและแก้ไขฟ้ญหามลพิษและ
ปิญหาสิ่งแวดล้อมของชุมขน เข่น การ
กำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ
๘.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบ
กำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

รวม

-

-
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ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จำบวบ
โครงการ

ป ี ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

จ ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔
จำบวบ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จ ๒๕๖๕

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๕

๑๗1๑๙๕,๐๐๐

๑๙

๑๙,๑๕๐,๐๐๐

๑๐

๕๖,๐๑๘,๐๐๐

๑๘

๑๒1๐๓๘1๓๑๖

๑๗

๔,๙๕๕,๙๗๓

๗

๒,๓๐๐,๐๐๐

๓

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม ๕ ปี
จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๕๔

๙๒,๓๖๓,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๔๕

๑๙,๘๙๔,๒๘๙

๙. ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ น า
โครงสร้างพบฐาน

๙.๑ ก่อสร้าง ปรับ ปรุงเส้น ทางการ
คมนาคมอย่ า งทั่ ว ถึง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปิญหาความเดือดร้อนของประซาซน
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและ
พื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงซีวิต
ของประซาซบ
๙.๓ ประสานในการแก้ไขปีญหาความ
เดือดร้อนของประซาซนในต้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
ก่อสร้างอื่น ๆ

รวม

-

-

๔๓

๒๙,๒๓๓,๓๑๖

๓๖

๒๔,๑๐๕,๙๗๓

๑๗

๕๘,๓๑๘,๐๐๐

๓

๖๐๐,๐๐๐

๙๙

๑๑๒,๒๕๗,๒๘๙

รวมทั้งสิน

-

-

๑๗๘

๗๘,๒๔®,๒๓๘

๑๗๕

๗๔,๕๖๓,๘๙๕

๑๕๖

๑๐๘,๗๗๕,๙๒๒

๑๔๒

๕๒,๐๕๗,๙๒๒

๖๕๑

๓๑๓,๖๓๘,๙๗๗
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสูง
ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จำบวบ
โครงการ

ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๑

จ ๒๕๖๔

จำบวบ
โครงการ

รวม ๕ ปี

ปี ๒๕๖๕

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๙. ย ุ ทธ ศ า ส ต ร ์ ด ้ า น ก า ร พ ั ฒน า
โครงสร้างพื้นฐาน

๙.๑ ก่อสร้าง ปรั บปรุ งเส้ นทางการ
คมนาคมอย่างทั ่ วถึ ง ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการและแก้ไข
ปีญหาความเดือดร้อนของประขาขน
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและ
พื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ของประขาขน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-
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บัญขีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๓)

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นส์ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕:)
แผนงาบ

ปี ๒๕๖๑
จำบวบ
งบประมาน
โครงการ
(บาท)

จ ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

รวม ๔ ปี

จำบวบ
โครงการ

งบประมาน
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำบวบ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บริหารงานทั่วไป

-

-

๖

๑๙๔,๘๐๐

-

-

-

-

-

-

๖

๑๙๔,๘๐๐

การรักษาความสงบภายใน

-

-

๖

๓,๔๖๐,๔๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓

๔,๖๖๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๑

๑๒,๑๒๐,๔๐๐

สาธารณสุข

-

-

๓

๕,๓๐๑,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

๓

๕,๓๐๑,๔๐๐

การสืกษา

-

-

๑

๕,๖๐๐

-

-

-

-

-

-

๑

๕,๖๐๐

สังคมสงเคราะห์

-

-

๑

๑,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

๑

๑,๔๐๐

อุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

๑

๑,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

๑

๑,๔๐๐

-

๑๘

๘,๙๖๕,๐๐๐

๑

๒1๐๐๐,๐๐๐

๓

๔,๖๖๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๓

๑๗,๖๒๕,๐๐๐

รวมทั้งสิบ

-
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แบบ ผ ๐๒

บัญขีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสง

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่ คงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
๑. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารราชการให้มปื ระสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๑ แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพือ่ ให้รองรับการปฏิบต้ ภารกิจ หน้าที่ ตามทีก่ ฎหมายกำหนดอย่างมืประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีม่ า
ตัวขีว้ ดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เบ้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(*ค)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจั
ด
งาบ
-เพือ่ เป็นการรำลึก •จัดกิจกรรม เข่นปฏิญาณ
๑
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ลึงคุณความดีของ ตนเป็นข้าราชการทีด่ ี ร่วม
วันท้อง
คณะผูบ้ ริหาร
พระบาทสมเด็จ
ถิน่ ไทย
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด
สมาชิกพนักงาน
พระจุลจอมเกล้า ต่าง ๆ ๆลฯ
ลูกจ้าง
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
ทีไ่ ด้กอ่ ตัง้ ท้องถิน่
ไทย
โครงการวั
น
•จัดกิจกรรมวันสำคัญ
•เพือ่ เป็นการ
๒
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕
สำคัญของชาติ แสดงออก
ของชาติและพระมหา
ของประขาขน
ลึงความจงรักภักดี กษัตริย์
และพระ
เข้าร่วมโครงการ
และสำนึกในพระ •จัดกิจกรรมเทิด
มหากษัตริย์
มหากรุณาธิคณ
ุ และ พระเกียรติถวายพระ
ความสามัคคีของ พร ประดับธงทิว
ประขาขนทุกหมู่ ตราสัญญาลักษณ์
เหล่าต่อสถาบัน
สถาบันพระมหา
กษัตริย์
พระมหากษัตริย์
•เพือ่ จัดกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติและ
พระมหากษัตริย์

แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
ได้รำลึกนึกลึงคุณ สำนักปลัดๆ
(งาบธุรการ)
ความดี
ของรัชกาลที่ ๕
ทีไ่ ด้ทรงโปรดตัง้
สุขาภิบาลแห่งแรก
ประขาขนมืความ
จงรักภักดี
และสำนึกใบพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ
และเกิดความรัก
ความสามัคคีตอ่
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

สำนักปลัดๆ
(งาบธุรการ)
เปบ็ โครง
การต่อเบอ๋ึ ง
ดลอดทัง้ ปี
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ที่

โครงการ

๓ จัดการ1ลือกตัง้
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา
เทศนาลตำบล
โนนสูง

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดการเลือกตัง้
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศ
บาลตำบลโนนสูง ใน
คราวครบวาระ หรือ
มีตำแหน่งว่างลง
เพือ่ ยกฐานะ
๔ ตำเนิบการ
เปลีย่ นแปลง เทศบาลตำบล
ฐานะเทศบาล โนนสูงเนินเทศบาล
ตำบลโนนสูง เมอื งโนนสูง
เนินเทศบาล
เมอื งโนนสูง
๔ โครงการจัดงาน ๑.เพือ่ เนินการระลึก
วันเทศบาล
ถึงความสำคัญ
และความเนินมา
จองการก่อกำเนิด
เทศบาล
๒.เพือ่ ให้บคุ ลากร
เทศบาลมืความรัก
ความผูกพัน ความ
สามัคคี
๓.เพือ่ ให้พนักงาน
เทศบาลได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของการปกครอง
ท้องถิน่

เป๋าหมาย
ดำเนินการจัดการเลือกตัง้
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลโนนสูง ทัง้ ๒
เขตเลือกตัง้
ยกฐานะเทศบาล

จัดกิจกรรม เซน่ ปฏิญาณ
ตนเนินข้าราขการทีด่ ี ร่วม
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด
ต่าง ๆ •าลๆ

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวขีว้ ดั
(Xฅ)
ร้อยละ ๙๕ของ
ประขาขนไข้สทิ ธี้
เลือกตัง้

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกพนักงาน
ลูกจ้างร่วมกิจกรรม

หน่วยงานที่
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รบั
ได้นายกเทศมนตรี สำนักปลัดๆ
(งานธุรการ)
สมาชิก
สภาเทศบาลตำบล
โนนสูง
ยกฐานะเทศบาล สำนักปลัดๆ
ตำบลโนนสูงเนิน (งาบธุรการ)
เทศบาลเมือง
โนนสูง
บุคลากรมีความรัก สำนักปลัดๆ
(งาบธุรการ)
ความผูก
พันความสามัคคี
ซึง่ จะก่อให้เกิดผล
ต่อการปฏิบต้
หน้าทีร่ าขการมาก
ยิง่ ขึน้

73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖ ส่งเสริมกิจการ เพือ่ ส่งเสริมการจัด
กาขาดจังหวัด กิจกรรมของกาขาด
นครราขสีมา จังหวัดนครราขสีมา

เนีาหมาย
อุดหนุนกาขาดจังหวัด
นครราขสีมา จำนวน
๑ ครัง้ /ปี

ฅเ กิจกรรม 5 ส. - เพือ่ จัดสถานทีท่ ำงานให้ •พนักงานกองวิขาการ
และแผนงานร่วมมึอกัน
เป็นระเนียนเรียบร้อย
สะอาด และค้นหาเอกสาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
สะดวกรวดเร็ว เหมาะ
สำหรับปฎินตี ริ าขการ เกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การทำงานและบริการ
ประขาขบ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวขีว้ ดั
(เ^!)

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

๒๕๖๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประขาขนได้รบั
ความข่วยเหลือ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
ได้ให้การสนับสบุน สำนักปลัดๆ
กิจการกาขาด
(งานธุรการ)
จังหวัด

๕,๐๐๐

กองวิขาการ
•อาคารกอง
และแผนงาบ
วิขาการและ
(งาบธุ
รการ)
แผนงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย
เหมาะกับการเป็น
สถานทีร่ าขการใน
การปฎินตั ริ าขการ
และการบริการ
ประขาขน

•การจัดเกิบวัสดุ
อุปกรณ์และเอกสาร
ในการปฏิบต้ งาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
•ห้องทำงาบสะอาด
เรียบร้อย
- มีความปลอดภัย
ในการทำงาน
ครอบคลุมการ
ปฏินตั ริ อ้ ยละ๘๐
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ที่

๘

โครงการ

วัตถุประสงค์

เบีาหมาย

ปรับปรุงการ
จัดทำแผนที่
ภาบีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สนิ

เพือ่ ตรวจลอบความ
ถูกต้อง‘ของข้อมูลเกีย่ วกับ
แปลงทีด่ นิ ทีค่ ดั ลอกมา
จากสารระบบทีด่ นิ ๒. เพือ่
สำรวจข้อมูลเกีย่ วกับ
รายละเอียดของโรงเรือน
และสิง่ ปลูกสร้างบนแปลง
ทีด่ นิ นัน้ ๆ
๓. เพือ
่ สำรวจข้อมูล
เกีย่ วกับการใข้ประโยขนํ
ของทรัพย์สนิ ได้แก่ ทีด่ นิ
โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้าง
๔. เพือ่ สำรวจข้อมูลเกีย่ ว
กับรายละเอียดของบีาย
๔. เพือ่ นำข้อมูลที่
ครบถ้วนเข้าโปรแกรมแผน
ทีภ
่ าษี

ปรับปรุงการจัดทำแผน
ทีภ
่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ ให้ครอบคลุม
ในเขตเทศบาลตำบล
โนนสูง และขอความ
ร่วมมือจากสำนักงาน
ทีด่ นิ

รวม ๘ โครงการ

๑.

รวมงบประมาณ

งบประมาณและทีม่ า
ตัวขีว้ ดั
๒๔๖๑ ๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๔
ผลทีค่ าดว่าจะ
(เ^!)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ใต้รบ
ั
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 96 ของพืน้ ที่ แผนทีภ่ าษีมคื วาม
ในเขตเทศบาลตำบล ถูกต้อง
โนนสูง
- เทศบาลมีรายได้
เพิม่ ขึน้
- เทศบาลมี
ฐานข้อมูลทางต้าน
การเก็บภาษี

-

๑,๔๒๔,๐๐๐

๒,๐๗๔1๐๐๐

๑,๐๗๔,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
กองคลัง
(งานแผนที่
ภาษและ
ทะเบยี น
ทรัพย์สนิ )

๑,๐๗๔,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประซาซิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มืประสิทซิภาพ คุณภาพ

๑.๓ แผนงาน สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทซิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประซาซน

ที่
๑

๒

โครงการ
อบรมและศึกษาดู
งานของคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาซิก
สภาเทศบาล
พนักงาบเทศบาล
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
เทศบาล
อบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย
แก่ประซาซน

งบประมาณและทีม่ า
ตัวขีว้ ดั
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
เป๋าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดขอบ
0^1)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน คณะผูบ้ ริหารสมาซิก
๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ การปฏิบตั ริ าขการมี สำนักปลัดๆ
ความรู้
สภาเทศบาล
คณะผูบ้ ริหาร
ประสิทซิภาพยิง่ 'ขน้ึ
และประสบการณ์
พนักงาบเทศบาล
สมาซิกสภา
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ใหม่ ๆ แก่
เทศบาล พนักงาน
คณะผูบ้ ริหาร สมาซิก เทศบาล ประมาณ
ลูกจ้างและ
สภาเทศบาล
๒๐๐ คน
พนักงาน
พนักงานเทศบาล
จ้างเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงาน
มีความรูเ้ พิม่ ขึน้
จ้างเทศบาล
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ -การทำผิดกฎหมาย กองวิขาการ
๑. เพือ่ ให้
อบรมให้ความรูแ้ ก่
และแผนงาบ
กลุม่ เป้าหมายที่ ลดลง
ประซาขนได้มี
ประซาซนทัง้ ๑๓
(งาบนิ
ตกิ าร)
เข้ารับการอบรมมี •ประซาซนมีความ
ความรูค้ วามเข้าใจ ขุมซน ประมาณ
ความรูค้ วามเข้าใจ มัน่ ใจในการป้องกัน
กฎหมายเบือ้ งด้น ๖๐ คน
ด้านกฎหมาย และ และคุม้ ครองตนเอง
๒. เพือ่ ให้
สามารถนำไปปรับ ภายใต้หลักกฎหมาย
ประซาซนสามารถ
ใข้เน
นำความรูเ้ กีย่ วกับ
ซิวติ ประจำวันได้
กฎหมายมาใข้ใน
ชีวติ ประจำวันได้
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ที่

โครงการ

๓ ปีกอบรม
คพะกรรมการ
ขุมขนกลุม่
แม่บา้ น
ทีป่ รึกษาขุมขน
และศึกษาดูงาน
๔ โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
พนักงาน,
เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
รักษาความลงบ
เรียบร้อยและ
ความมัน่ คง
๕ โครงการอบรม
ให้ความรูแ้ ละ
ศึกษาดูงาน
ผูจ้ า้ หน่ายลินค้า
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนลง

งบประมาณและที่มา
ตัวขีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(เ^!)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ๙๐
คณะกรรมการ
ขุมขน ทีป่ รึกษา
ขุมขน มีความรู้
เพิม่ ขึน้

วัตถุประสงค์

เบีาหมาย

เพือ่ เปีนการเพิม่ พูน
ความรู้ใหม่ ๆให้
คณะกรรมการ และ
ทีป่ รึกษาขุมขน

จัดปีกอบรม ทบทวนความรู้
แก่คณะกรรมการ, ทีป่ รึกษา
ขุมขน ทัง้ ๑๓ ขุมขน
ประมาณ ๓๐๐ คน

•เพือ่ พัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานเจ้าหน้าที่
งานรักษาความสงบ
ๆ
•พนักงาน,เจ้าหน้าที่
ได้มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการปฏิบ้ติ
หน้าที่
•เพือ่ ให้ผจู้ า้ หน่าย
สินค้ามีความรูค้ วาม
เข้าใจในการวาง
จ้าหน่ายสินค้า,การ
จัดระเบียบสินค้า

•พนักงาบ,เจ้าหน้าที่
งาบรักษาความสงบ
เรียบร้อยๆ

๕๐,๐๐๐

•ผูจ้ า้ หน่ายสินค้าในเขต

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลโนนสูง

๒๕๖๑
(บาท)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความมัน่ คงมี
ความรูเ้ พิม่ ขึน้

ผลทีค่ าดว่าจะ
ใตัรบั
มีความรูใ้ นการ
พัฒนาขุมขน
เพิม่ ขึน้ และ
หลากหลาย

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

สำนัก
•พนักงาน,
ปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าทีง่ าบ
รักษาความสงบมี งานเทศกิจ
ความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ต้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ •การจัดระเบียบ
จ้าหน่ายสินค้า มี การวางจ้าหน่าย
ความรูค้ วามเข้าใจ สินค้า มีเปีน
เพิม่ ขึน้
ระเบียบสวยงาม
มากยิง่ ขึน้

สำนัก
ปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ
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ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖ โครงการ'ฝกึ 'ซอ้ ม -เพือ่ พัฒนาปรับปรุง
แผนฟ้องกันภัย ประสิทธิภาพปฏิบตั ิ
ฝ่ายพลเรือน หน้าทีข่ องพนักงานและ
พนักงานจ้าง งาน
ปองกันๆ ได้มคี วามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามแผนฟ้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆใบเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง
๗ ประขาสัมพันธ์ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ด้านสาธารณสุข ข่าวสารด้านสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม และสิง่ แวดล้อมให้
ประขาขบได้รบั ทราบ
๘ ประขาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ประขาขบทราบ
การจัดเกึบภาษี ถึงระยะเวลาที่
กำหนดการยืน่ แบบ
ขำระภาษี

รวม ๘ โครงการ

เบ)้ าหมาย
•พนักงานและพนักงาน
จ้าง งานฟ้องกันๆได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ
•เกิดการตืน่ ตัว ในการ
ปฏิบตั งิ าน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕0,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ขุมขน ๑๓ขุมขน
โรงเรียน ๖ โรงและ
หน่วยงานต่าง ๆ

๕0,000

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จัดทำฟ้ายและแผ่นพับ
ประขาสัมพันธ์

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑1๕๗๐1๐๐๐

๑1๖๗๐,๐๐๐

๑1๖๗๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

-

ตัวขีว้ ดั
๒๕๖๕
(Xค)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน พนักงาน
จ้าง หน่วยงาบ
องค์กรต่างๆ ในเขต
เทศบาลตำบลโนน
สูงสามารถ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
•พนักงานและ
พนักงานจ้างงาน
ฟ้องกันๆ มีความ
พร้อมและตืน่ ตัว
ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตามแผน
ฟ้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนร่วมกับ
หน่วยงาบต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลๆ
๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ การปฏิบตั ริ าซการ
ลูกจ้างมีความตัง้ ใจ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ยิง่ ขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
สำนัก
ปลัดเทศบาล
งานฟ้องกันๆ

กอง
สาธารณสุขๆ

๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประขาขนเสียภาษี กองคลัง
ประซาขนได้ยน่ื แบบ ได้ทนั กำหนดเวลา (งาบแผนที่
เสียภาษีทนั เวลา ยืน่ ใบการเสียภาษี ภาษีๆ)
๑,๖๗๐,๐๐๐

78

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประซาซิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ

๑.๔ แผนงาน บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างซุมซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน เพื่อพัฒนาตำบลโนนสูง

ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

เบีาหมาย

จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องกิน

เพือ่ รับทราบ
บีญหาและความ
ตองการของ
ประชาซนในเซต
เทศบาล
๒.เพือ่ ทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิน่
๓. เพือ
่ ดำเนินการ
ตามกระบวนการ
จัดทำแผน /และ
ติดตามการ
ดำเนินงานของ
แผนพัฒนาท้องถิน่
(ตามระเบียบๆ)

-จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ /และเพิม่ เติม
แผน
- จัดทำแผน
ดำเนินงาน/และ
เพิม่ เติมแผน
ดำเนินงาน
-ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่
-ดำเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์/
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล

รวม ๑ โครงการ

๑.

รวมงบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)
- ๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๕๐1๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตัวซี1,วดั
(X?!)

จัดประชุม
ประซาคมท้องถิน่
๒.จดั ทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิน่
๓. จัดทำแผน
ดำเนินงาน
๔.ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิน่
- ดำเนินการ
ครอบคลุมทุก
ด้าน ร้อยละ ๘๐
๑.

หน่วยงาบที่
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดขอบ
- สามารถ
ดำเนินการจัดทำ
แผนพฒนาทองถน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยการจัดทำ
แผนๆ ครอบคลุม
การดำเนินงานทุก
ด้าน
- เกิดประโยซน์
สูงสุดแก่ประซาซน
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง

กองวิขาการ
และแผนงาบ
(งาบวิเคราะห์
บโยบายและ
แผบ)

๕๐,๐๐๐
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บัญซีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสู•ขง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประซาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอง อปท. ในเซตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราซการให้มืประสิทธิภาพ คุณภาพ

๑.๖ แผนงานการพัฒนา จัดให้มืการสื่อสารประซาสัมพันธ์ให้ประซาซนมืส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานของเทศบาล

งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
เบีาหมาย
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการปรับปรุง ๑.เพือ่ ให้มวี สั ดุอปุ กรณ์ - มีการปรับปรุงศูนย์
๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐
ห้องศูนย์ขอ้ มูล เครือ่ งมือเครือ่ งใข้ในการ ข้อมูลข่าวสารให้มี
ข่าวสารเทศบาล ปฎิบต้ งิ าบสำหรับห้อง ประสิทธิภาพ
ตำบลโนนสูง
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ครอบคลุมการ
๒.เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเอกสาร ทำงานของห้องศูนย์
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อย
ของทางราซการ พ.ศ.
๑ ครัง้ /ปี
๒๕๔๐ไว้ให้บริการ
ประซาขนและผูส้ นใจ
๓. เพือ
่ ให้มหี นังสือสำหรับ
การศึกษาและค้นหาข้อมูล
เซ่นระเบียบๆ กฎหมาย
ต่าง ๆ ๆลๆ
๔.เพือ่ ปรับปรุงห้องศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มคี วาม
ทันสมัยสำหรับการใข้งาบ
และการบริการประขาขน
รวม ๑ โครงการ

รวมงบประมาณ

-

๓๘,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

ตัวขีว้ ดั
(X?!)

๒๕๖๕
(บาท)
๓๘,๐๐๐ -มีขอ้ มูลข่าวสาร
ตามพรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราขการ พ.ศ.
๒๕๔๐
- มีการปรับปรุง
ห้องศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารเทศบาล
ตำบลโนนสูงเป็น
ประจำทุกปี
•ดำเนินการ
ครอบคลุมทุกด้าน
ร้อยละ
๘๐

หน่วยงานที่
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดขอบ
- มีหอ้ งศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารทีม่ คี วาม
พร้อมสำหรับการ
ปฏินตั -ิ รา'ขการ และ
บริการประขาขน
•มีขอ้ มูลข่าวสารของ
ทางราขการตามที่
กฎหมายกำหนดให้
มีและจัดไว้สำหรับ
การตรวจสอบ
ศึกษา สืบค้น
•ประขาขนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้หลาย
ข่องทาง
- เพือ่ ความโปร่งใส
ในการปฏิบตี ิ
ราซการ

กองว,ขาการ
และแผนงาน
(งานบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ท้องกบ)

๓๘,๐๐๐
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา1ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปีาหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

๑

ตัวชี้'รัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐๐1๐๐๐

๑๐๐1๐๐๐

๑๐๐1๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

(10*1)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แข่งขันคนเก่ง

เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน

แข่งขันระดับกลุ่ม

โรงเรียนท้องถิ่น

ระดับประถมศึกษาและ

การศึกษาและ

มัธยมศึกษาตามกลุ่มสาระ

ระดับประเทศปี

ระดับกลุ่ม

ที่กำหนดเป็นตัวแทน

การศึกษาละ ๑ ครั้ง

การศึกษาและ

จำนวนเด็กที่

นักเรียบตัวแทน

สอบ/ครั้ง/คน

เทศบาลเข้าแข่งขัน

เทศบาลเข้าแข่งขันระดับ

กอง
การศึกษา

ระดับประเทศ

กลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ
๒

แข่งขันทักษะ

๑.

เพื่อจัดกิจกรรม

วิชาการ จัด

ดัดเลือกตัวแทนระดับ

นิทรรศการแสดงผล

แสดงผลงานและ

๖๐๐1๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

จำนวนรางวัลที่

มีการจัดกิจกรรม

ได้จากการ

ส่งเสรีมและ

เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน

แข่งขันทักษะ

ตอบสนองทาง

งานทางการศึกษา

และจัดนิทรรศการทาง

ทางวิชาการ

วิชาการและ

ระดับภาคและ

วิชาการท้องถิ่น ระดับเขต

ความคิด

ระดับประเทศ

พื้นที่ ระดับภาค และ

สร้างสรรค์

ระดับชาติ

ความสามารถ

๒. เพื่อจัดนิทรรศการ

พิเศษ ความถนัด

แสดงผลงานโรงเรียน ครู

ของผู้เรียบ

เผยแพร่ต่อสาธารณขน

๖๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

นักเรียน
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เป๋าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

นิเทศและตรวจเยี่ยม

เพื่อติดตามผลการ

โรงเรียนละ ๖ ครั้ง/ปี

สถานศึกษา

ปฎิปัติงาน ข่วยเหลือ

การศึกษา

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวขี้'วัด
0^1)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จำนวน/ครั้ง/ปี

โรงเรียนและ

การศึกษา

บุคลากรได้รับการ

แนะนำ และยกระดับ

พัฒนาเต็ม

คุณภาพการจัดการศึกษา

ศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ
กอง
การศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด
๔

เผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

แสดงผลงานและ

ทางการศึกษา

ความรู้ต่าง ๆ ทางวิขาการ

เผยแพร่ต่อสาธารณขบ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จำนวนรางวัลที่

คนขุมขน

ใตัจากการ

ผู้ปกครองนักเรียน

ของครู และบุคลากร

แข่งขันทักษะ

ผู้สนใจ ได้ทราบถึง

ทางการศึกษา

ทางวิขาการ

ข่าวสารที่ทันต่อ

กอง
การศึกษา

เหตุการณ์
๕

ประเมินคุณภาพ

เพื่อประเมินคุณภาพ

ประเมินคุณภาพปีละ

การศึกษา

การศึกษา และนำผลการ

๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

การศึกษาของทุก

การศึกษา

ระดับขั้นเรียนมิ

ประเมินไปวางแผนการ

กอง
การศึกษา

คุณภาพมากขึ้น

พัฒนาการศึกษา
๖

เสริมทักษะ

๑. เพื่อจ้างครูขาวต่างขาติ

จำนวนครูขาวต่างขาติ

ร้อยละ ๘๐

๑. นักเรียบมิ

ภาษาต่างประเทศใน

สอนภาษาต่างประเทศ/

๓ คน สอน

ของผู้เรียนมิ

ทักษะด้าน

โรงเรียนสังกัด

ภาษาสากล

ภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธึ๋

ภาษาอังกฤษ

เทศบาลตำบลโนนสูง

๒. เพื่อส่งเสรีมให้นักเรียน

ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น

มิความรู้เป็นเลิศตาม

ภาษาต่างประ

๒. นักเรียน

อัจฉริยะภาพด้านภาษา

เทศเพิ่มขึ้น

สามารถใข้ภาษาใน

และการสื่อสาร

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

การสื่อสารได้
๓. เตรียมความ

พร้อมเข้าสู่
ประขาคมอาเขียน
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งบประมาณและที่มา
ที่
ฅเ

โครงการ
ส่งเสริมการสอน

๑. เพื่อส่งเสริม

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา

กระบวบการเรียนรู้ และ

เด็กเล็กเทศบาล ๑
(รัฐราษฎร์
สงเคราะห์)

๘

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม

เปัาหมาย
จ้างเหมาบริการผู้ดูแล

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

(เ^!)

เด็กปฐมวัยได้รับ

ของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทั้ง

การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง

๔ ด้าน

ถูกต้อง ทั่วถึงและ
เหมาะสมตามวัย

อารมณ์ สังคม

ผู้ปกครองในการอบรม

สติปีญญา)
เหมาะสมตาม

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

วัย
๓๒๔,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐

ถูกต้อง ทั่วถึงและ

สติป้ญญา) เหมาะสมตาม

ร่างกาย

เหมาะสมตามวัย

วัย
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ

อารมณ์ สังคม

ผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

วัย

๑. เพื่อส่งเสริม

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล

กระบวนการเรียนรู้ และ

กอง
การศึกษา
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาล
๒ (รัฐ
ราษฎร์
บำรุง)

เด็กปฐมวัยได้รับ

กอง

เด็กปฐมวัย จำนวน ๒

ของเด็กปฐมวัย

การส่งเสริม

คน

มีพัฒนาการทั้ง
๔ ด้าน

พัฒนาการอย่าง
ถูกด้อง ทั่วถึงและ

การศึกษา
ศูนย์

สติปีญญา) เหมาะสมตาม

(ร่างกาย

เหมาะสมตามวัย

วัย
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ

อารมณ์ สังคม

(ร่างกาย อารมณ์ สังคม

ผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

๒๑๖,๐๐๐

เด็กปฐมวัยได้รับ

ร้อยละ ๘๐

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน

๒๑๖,๐๐๐

เล็ก
เทศบาล

)

๔ ด้าน

สติปิญญา)
เหมาะสมตาม

กอง
การศึกษา
ศูนย์
พัฒนาเด็ก

ราษฎร์
สงเคราะห์

การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง

คน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

๑ (รัฐ

ร้อยละ ๘๐
ของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทั้ง

(ร่างกาย อารมณ์ สังคม

๓๒๔,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ๘๐

๒. เพื่อแบ่งเบาภาระ

เด็กปฐมวัย จำนวน ๓

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

๒๕๖๕
(บาท)

(ร่างกาย

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล ๓

๒๕๖๔
(บาท)

สติปีญญา) เหมาะสมตาม

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา

๒๕๖๓
(บาท)

วัย

กระบวนการเรียบรู้ และ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน

ส่งเสริมการสอน

๒๕๖๒
(บาท)

คน

๑. เพื่อส่งเสริม

(รัฐราษฎร์บำรุง)

๒๕๖๑
(บาท)

เด็กปฐมวัย จำนวน ๑

ส่งเสริมการสอน
เด็กเล็กเทศบาล ๒

๙

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัด

๒๑๖,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

สติปีญญา)
เหมาะสมตาม
วัย
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พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาล
๓ (รัฐ
ราษฎร์
พัฒนา)

ที่
๑๐

๑๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

ตัวขี้วัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ร้อยละ ๘๐

นักเรียนทักษะการ

กอง

(*ฅ)

เข้าค่ายพักแรม

เพื่อรีเกทักษะการทำงาน

เชีงปริมาณ จัดปีละ

ลูกเสือเนตรนารี

ร่วมกัน ความมีนํ้าใจ

๑ ครั้งเชีงคุณภาพ

ของผู้เรียนมี

ทำงานร่วมกัน

โรงเรียนเทศบาล

ความสามัคคีในหมู่คณะ

ทักษะการทำงาน

ทักษะต่าง ๆ

ความมีนํ้าใจ ความ

๑1๒1๓

อดทน เสืยสละ

ทักษะต่าง ๆ

ทูบีนัมเบอร์วัน

๑ . เพื่อปีองกันนักเรียนติด

เชีงปริมาณ ปีละ ๑

โรงเรียนเทศบาล

ยาเสพติด

๑1๒1๓

การศึกษา

สามัคคีในหมู่คณะ
๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

๑.

ครั้งเชีงคุณภาพ

ของเด็ก

ยาเสพติด

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ๓.

นักเรียนมีสุขภาพ

นักเรียนมี

๒. นักเรียนมี

เพื่อจัดกีฬาเพื่อสุขภาพ

อนามัยดี

สุขภาพอนามัย

สุขภาพอนามัยดี

นักเรียนไม่ติด

กอง
การศึกษา

ที่ดี ห่างไกลยา
เสพติด
๑๒

แนะแนวการศึกษา

เพื่อแนะแนวทาง

เชีงคุณภาพจัดปีละ ๑

และอาชีพโรงเรียบ

การศึกษาและการ

เทศบาล ๒

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

นักเรียนสามารถ

กอง

ครั้งเซิงปริมาณ

ของเด็ก

เสือกเรียนต่อได้

การศึกษา

ประกอบอาชีพแก่นักเรียน

นักเรียนเสือก

นักเรียน

ตามความถนัดของ

ที่สำเร็จการศึกษา

การศึกษาต่อหรือ

สามารถเสือกที่

ตนเอง

ประกอบอาชีพตาม

เรียนต่อหรือ

ถนัด

ประกอบอาชีพ
ได้
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งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์

ที่

โครงการ

๑๓

พัฒนาระบบประกัน

เพื่อพัฒนาระบบประกัน

เด็กนักเรียน ศพด.

ร้อยละ ๘๐

สถานศึกษาผ่าน

คุณภาพการศึกษา

คุณภาพของสถานศึกษา

และโรงเรียนในสังกัด

ของ

การประเมิน

(เทศบาล ๑1๒1๓)

สถานศึกษา

คุณภาพของ

๑1๒1๓ และศูนย์

ผ่านการ

สมศ.

พัฒนาเด็กเล็ก

ประเมิน

เทศบาล ๑1๒1๓

คุณภาพ

โรงเรียบเทศบาล

๑๔

เบ้าหมาย

ตัวขี้วัด

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อได้รับทราบถึงความ

เด็กนักเรียน ศพด.

ศพด. ๑1๒1๓ และ

เป็นอยู่ ข้อมูลพื้นฐานและ

และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล

เป็นการเขื่อม

๑1๒1๓

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๔1๐๐๐

๔๔1๐๐๐

๔๔1๐๐๐

๔๔1๐๐๐

๕๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

๔๐1๐๐๐

(*ค)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ
กอง
การศึกษา

ร้อยละ ๘๐

ความเป็นอยู่

ของเด็ก

ข้อมูลพื้นฐานและ

นักเรียนที่ครูได้

เป็นการเขื่อม

ออกไปพบปะ

ความสัมพันธ์อันดี

เยี่ยมบ้าน

ระหว่างโรงเรียน

กอง
การศึกษา

กับบ้าน
๑๔

รักษ์สิ่งแวดล้อม

๑ . เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

(เทศบาล ๑1๒1๓)

๑1๒1๓

๙๐1๐๐๐

๙๐1๐๐๐

๙๐1๐๐๐

๙๐1๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

สภาพแวดล้อม ภูมิ

กอง

ของพื้นที่ของ

ทัศนัของโรงเรียน

การศึกษา

โรงเรียน

โรงเรียนได้รับ

สะอาด สวยงาม

๒.เพื่อปลูกผิงคุณลักษณะ

การพัฒนาด้าน

ร่มรื่น ปลอดภัย

อันพึงประสงค์ในด้านการ

สิ่งแวดล้อม

รักษาความสะอาดให้กับ
นักเรียน
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ที่
๑๖

งบประมาณและที่มา
โครงการ

วัตถุประสงค์

(เ^!)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ร้อยละ ๘๐

นักเรียนได้ทราบถึง

กอง

และโรงเรียนในสังกัด

ของผู้เรียนมี

ผลการเรียนของ

(เทศบาล ๑1๒1๓)

ผลสัมฤทธี้

นักเรียนเอง

เปัาหมาย

วัดผลประเมินผล

เพื่อเปีนการทดสอบ วัดผล

ศพด. ๑,๒1๓ และ

นักเรียน

โรงเรียน เทศบาล

ตัวขี้วัด

เด็กนักเรียน ศพด.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
๖๕1๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖๕1๐๐๐

๖๕1๐๐๐

๖๕1๐๐๐

๑1๒1๓

การศึกษา

ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น

๑๗

ส่งเสริมกิจการทาง

เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง

เด็กนักเรียน ศพด.

วิขาการ ศพด.

ๆ ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับ

และโรงเรียนในสังกัด

๑1๒1๓ และโรงเรียน

ผู้อื่นได้

(เทศบาล ๑1๒1๓)

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

จำนวนครั้งที่

เสริมสร้างทักษะ

กอง

จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน

การศึกษา

เทศบาล ๑1๒1๓
๑๘

ทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้

ส่งเสริมครูภูมิปัญญา

เพื่อส่งเสริมครูภูมิปัญญา

โรงเรียนในสังกัด

ท้องถิ่นโรงเรียน

ท้องถิ่น และพัฒนาเรียน

(เทศบาล ๑1๒1๓)

เทศบาล ๑1๒1๓

ในท้องถิ่นให้อยู่ ตลอดไป

คู่

รู้

๘๐1๐๐๐

๘๐1๐๐๐

๘๐1๐๐๐

๘๐1๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

นักเรียบได้รับ

ของเด็ก

ความ ภูมิปัญญา

ที่

กอง

รู้

การศึกษา

นักเรียน สนใจ

ท้องถิ่น และ

ปราชญ์

สามารถสืบทอดได้

ซาวบ้าน
๑๙

จัดนิทรรศการและ

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขัน

เด็กนักเรียน ศพด.

แข่งขันทักษะทาง

ทักษะ ผลงานทางวิขาการ

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

เด็กนักเรียนและครู

กอง

และโรงเรียนในสังกัด

ของเด็ก

ทำกิจกรรมร่วมกัน

การศึกษา

(เทศบาล ๑1๒1๓)

นักเรียนและครู

ใบการจัด

๑1๒1๓ และโรงเรียน

ได้เข้าร่วม

นิทรรศการและ

เทศบาล ๑1๒1๓

กิจกรรม

แสดงผลงานทาง

วิชาการ ศพด.

๓๐๐1๐๐๐

วิชาการ
๒๐

ส่งเสรีมอาชีพตาม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

โรงเรียนในสังกัด

แนวเศรษฐกิจ

กิจกรรมด้านอาชีพที่

(เทศบาล ๑1๒1๓)

พอเพียงโรงเรียน
เทศบาล ๑1๒1๓

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

ร้อยละ ๗๕

นักเรียนได้เกิด

ของผู้เรียนมี

ทักษะ ความรู้ด้าน

หลากหลายตามแนว

ผลสัมฤทธึ๋

อาชีพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

ทางการเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มขึ้น

และส่งเสริมการ

กอง

เพิ่มรายได้ให้กับ
นักเรียบ
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การศึกษา

งบประมาณและที่มา
โครงการ

ที่
๒๑

วัตถุประสงค์

เฟ้าหมาย

จัดงาบลูกเสิอ

เพื่อส่งเสรีมพัฒนากิจการ

โรงเรียนในสังกัด

ท้องถิ่นไทยเทิดไท้

ลูกเสือ เนตรนารี

องค์ราซับ

ยุวกาขาด

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวขี้วัด
๒๔๖๔
(บาท)
๔๐,๐๐๐

(X?!)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ร้อยละ ๘๐

นักเรียนได้รับการ

(เทศบาล ๑,๒,๓)

กอง

ของเด็ก

ส่งเสริมพัฒนาการ

การศึกษา

โรงเรียน ๆ ละ ๑ หมู่

นักเรียนได้รับ

เรียนลูกเสือ เนตร

การพัฒนาด้าน

นารี ยุวกาขาด

กิจการลูกเสือ
๒๒

ส่งเสริมคุณธรรม

เพื่อส่งเสรีมคุณธรรม

เด็กนักเรียน ศพด. และ

จริยธรรมสำหรับ

จริยธรรมสำหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียน

นักเรียน ตามคุณลักษณะ

เทศบาล ๑,๒,๓

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

เด็กนักเรียนมี

กอง

โรงเรียนในสังกัด

ของเด็ก

คุณธรรมและ

การศึกษา

(เทศบาล ๑,๒,๓)

นักเรียบและครู

จริยธรรมตาม

พึงประสงค์ของหลักสูตร

ได้เข้าร่วม

คุณลักษณะพึง

๘ ข้อ

กิจกรรม

ประสงค์ของ
หลักสูตร ๘ ข้อ

๒๓

ธนาคารขยะ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

จัดตั้งธนาคารขยะสำหรับ

โรงเรียน ท. ๒1๓

เห็นคุณค่าของขยะและ

โรงเรียนเทศบาล ๒,๓

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

การคัดแยกขยะ

ร้อยละ ๘๐

๑. นักเรียนได้ใข้

กอง

ของเด็ก

เวลาว่างให้เกิด

การศึกษา

นักเรียนเข้า

ประโยขน์

ร่วมกิจกรรม

๒. สภาวะ
สิ่งแวดล้อม
ปราศจากมลพิษ

๒๔

ค่ายวิขาการ

เพื่อให้นักเรียนเกิดการ

เด็กนักเรียน โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เทศบาล ๒1๓

๒,๓

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

๑. นักเรียน

ของนักเรียนใฝ่

สามารถทำงาบ

กลุ่มในการเข้าค่าย

เรียนรู้อย่าง

ร่วมกับผู้อื่นได้

ภาษาอังกฤษ

ต่อเนื่อง

๒. มีภาวะผู้น่า

ร้อยละ ๘๐ ของ
โรงเรียนมี
เครื่องมือ
เครื่องใข้
เพียงพอ

โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใข้ในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา

วิทยาศาสตร์
๒๔

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียบการ
สอนโรงเรียน
เทศบาล ๒

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรใบงาบฝ่ายต่าง ๆ
ของโรงเรียน

มีเครื่องมือเครื่องใข้ในการ
ปฏิบัติงาน เข่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
เครื่องพิมพ์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ เครื่องรับ
โทรทัศน์ และเบาะกระโดง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
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กอง
การศึกษา

ที่
๒๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

พัฒนาศักยภาพ

เพื่อให้นักเรียนได้แสดง

เด็กนักเรียนโรงเรียน

ด้านศิลปะ ดนตรี

ความสามารถตามความ

เทศบาล ๒1๓

และนาฏศิลป๋
โรงเรียนเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

(Xค)

ผลที่คาดว่าจะโด้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ร้อยละ ๘๐

โรงเรียนมีการจัด

กอง

ของเด็ก

กิจกรรมส่งเสรีม

การศึกษา

ถนัด ความสนใจ ด้าน

นักเรียนได้รับ

ด้านดนตรี ศิลปะ

ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป๋

การพัฒนา

นาฏศิลป๋

๒1๓

ศักยภาพด้าน
ดนตรี ศิลปะ
นาฏศิลป้

๒๗

ค่ายทักษะชีวิต

เพื่อส่งเสรีมให้นักเรียนได้

เด็กนักเรียนโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล

ฉกปฏินัติและเรียนรู้การ

เทศบาล ๒

๒

ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และ

การใช้ชีวิตร่วมกับ

แลกเปลี่ยนเรียบรู้กิจกรรม

ผู้อื่น และ

ทักษะการใช้ชีวิต

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

นักเรียน1โด้ผึเก

ของนักเรียน

ปฐนัติและเรียนรู้

กอง
การศึกษา

กิจกรรมทักษะการ
ใช้ชีวิต
๒๘

พัฒนาศักยภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษา

ให้เช้าใจบทบาทหน้าที่

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการ

กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ของ

สถานศึกษารู้จัก

การศึกษา

ตำบลโนนสูง

คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของ

โรงเรียนเทศบาล

สถานศึกษา

ตนเอง

๑,๒1๓

เช้าใจบทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง

88

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

๒๙

ค่าจัดการเรียนการ

เพื่อค่าใช้จ่ายในการ

ระดับก่อนวัยเรียน

สอน (รายหัว

จัดการเรียนการสอนและ

นักเรียน)โรงเรียน

การบริหารงานทั่วไปของ

เทศบาล ๑,๒1๓

โรงเรียน

๒๕๖๑
(บาท)

ตัวขี้วัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เ^!)

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑๐๐ 96 ของ

บรรลุ

ระดับประถมศึกษา

เด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์

และระดับมัธยมศึกษา

ได้รับทุกคน

ตามนโยบาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ
กอง
การศึกษา

รัฐบาลในการ

และศูนย์พัฒนา

จัดการเรียนการ

เด็กเล็กเทศบาล

สอน

๑,๒,๓
๓๐

ปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้

หลักสูตรของโรงเรียน

สถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคล้อง

เทศบาล ๑,๒,๓

โรงเรียนเทศบาล

กับผู้เรียน

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑,๒1๓

ร้อยละ ๙๕

ปรับปรุง และ

ของผู้เรียนมี

พัฒนาหลักสูตร

ความพร้อม

จนได้หลักสูตรที่

และใฝ่เรียน

เหมาะสมกับ

อย่างต่อเนื่อง

ความต้องการ

กอง
การศึกษา

ของผู้เรียน
๓®

พัฒนาห้องสมุด

เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้

ห้องสมุดของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล

เหมาะสมและสอดคล้อง

เทศบาล ๑,๒,๓

๑,๒,๓

กับผู้เรียน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๙๕

ปรับปรุง และ

ของห้องสมุด

พัฒนาห้องสมุด

มีความพร้อม

เหมาะสมกับ

ในการ

ความต้องการ

ให้บริการแก่

ของผู้เรียน

กอง
การศึกษา

ผู้เรียน
๓๒

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อแหล่งเรียนรู้ของ

แหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนให้เหมาะสมและ

๑,๒1๓

สอดคล้องกับผู้เรียนและมี

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๙๕

ปรับปรุง และ

กอง

โรงเรียนเทศบาล

ของแหล่ง

พัฒนาแหล่ง

การศึกษา

๑,๒1๓

เรียบรู้มีค'วาม

ความหลากหลายทั้งใน

เรียนรู้เหมาะสม

พร้อมในการ

กับความต้องการ

และนอกห้องเรียน

ให้บริการแก่

ของผู้เรียน

ผู้เรียน
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เป๋าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัว,ชี้วัด
(เ^!)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓๓

พัฒนาสื่อการเรียบ

เพื่อสนับสนุนครูใช้ความรู้

ผลิตสื่อการสอน

ร้อยละ ๙๔

ครูใช้ความรู้ภูมิ

การสอนโดยการมี

ภูมิปิญญาท้องถิ่นมา

นวัตกรรม โรงเรียน

ของครู และ

ปีญญาท้องถิ่นมา

ส่วนร่วมของครู

ประยุกต์ใบการผลิตสื่อ

เทศบาล ๑,๒,๓

นักเรียนมีสื่อ

ประยุกต์ในการ

และนักเรียน

การเรียนการสอน

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

โรงเรียบเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

การเรียบการ

ผลิตสื่อการเรียน

สอน

การสอน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ
กอง
การศึกษา

๑1๒1๓
๓๔

พัฒนาการจัด

เพื่อส่งเสริมให้ขุมซนและผู้

โรงเรียนเทศบาล

ร้อยละ ๘๐

สถานศึกษามี

กอง

การศึกษาโดยใช้

มีส่วนเกี่ยวช้องมีบทบาท

๑1๒,๓ โดยแต่ละ

ของบุคลากร

อำนาจในการ

การศึกษา

โรงเรียนเป็นฐาน

ในสถานศึกษา

โรงเรียนส่งโครงการ

มีความรู้เรื่อง

บริหารจัดการ

ในการพัฒนา

เพื่อขอรับการ

การกระจาย

ภายใน

ท้องถิ่น (ร8^แอ)

สนับสนุนเงิน โรงเรียน

อำนาจ

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล

ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๙๔

นักเรียนมีความรู้

ของนักเรียน

ความเช้าใจ

มีการพัฒนา

เกี่ยวกับยาเสพ

โรงเรียนเทศบาล

ตนให้ห่างไกล

ติด และสามารถ

๑,๒1๓

ยาเสพติด

ห่างไกลยาเสพ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓1๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑1๒,๓
๓๔

รณรงค์ป๋องกันยา

เพื่อดำเนินการตาม

เด็กนักเรียนโรงเรียน

เสพติดใน

นโยบายรัฐบาลกำหนด

เทศบาล ๑,๒,๓

สถานศึกษา

ตามหนังสือสั่งการ

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

ติดได้
๓๖

ค่าอาหารกลางวัน

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับ

จัดหาและบริการให้แก่

๑๐๐ 96 ของ

นักเรียนสุขภาพ

กอง

โรงเรียบเทศบาล

สารอาหารครบ ๔ หมู่

เด็กนักเรียน อนุบาล -

เด็กนักเรียบ

ร่างกายแข็งแรง

การศึกษา

๑,๒1๓

ตามหลักโภขนาการ

ป.๖ โรงเรียนในสังกัด

ได้รับอาหาร

สำหรับขั้นอนุบาล - ป.๖

เทศบาลตำบลโนนสูง

สมบูรณ์ได้รับ

กลางวันทุก

สารอาหารครบ

ตามที่กรมส่งเสริมการ

๑,๒,๓ โดยได้รับ

คน

๔ หมู่ ตามหลัก

ปกครองท้องถิ่นกำหนด

จัดสรร ๒๓๐ วัน/คน

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

โภชนาการ
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ที่
๓๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปาหมาย

๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๔๖๓
๒๔๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(Xค)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาบ
ที่
รับผิดขอบ

๑๐๐ 96 ของ

นักเรียนสุขภาพ

กอง
การศึกษา

๒๔๖๔
(บาท)

ค่าอาหารกลางวัน

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับ

จัดหาและบริการให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สารอาหารครบ ๔ หมู่

เด็กนักเรียนศูนย์

เด็กนักเรียน

ร่างกายแข็งแรง

เทศบาล ๑1๒1๓

ตามหลักโภชนาการ

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ได้รับอาหาร

สมบูรณ์ได้รับ

เทศบาลตำบลโนนสูง

กลางวันทุก

สารอาหารครบ

๑1๒1๓ โดยได้รับ

คบ

๔ หมู่ ตามหลัก

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

๘๐๐1๐๐๐

จัดสรร ๒๓๐ วัน/คน
๓๘

๓๙

๔๐

ค่าอาหารเสริม

เพื่อเด็กนักเรียนได้ดื่มนม

จัดหาและบริการให้แก่

(นม) โรงเรียน

และได้รับสารอาหาร

เทศบาล ๑1๒1๓

โภขนาการ
๑1๒๐๐1๐๐๐

๑1๒๐๐1๐๐๐

๑1๒๐๐1๐๐๐

๑1๒๐๐1๐๐๐

๑๐๐ 96 ของ

นักเรียนสุขภาพ

กอง

เด็กนักเรียนอนุบาล -

เด็กนักเรียน

ร่างกายแข็งแรง

การศึกษา

ครบถ้วน ตามหลัก

ป.๖ โรงเรียนในสังกัด

ได้รับนมทุก

สมบูรณ์ได้รับ

โภชนาการ

เทศบาลตำบลโนนสูง

คน

สารอาหารครบ

๑1๒1๓ โดยได้รับ

๔ หมู่ ตามหลัก

จัดสรร ๒๘๐ วัน/คน

โภขนาการ

ค่าอาหารเสริม

เพื่อเด็กนักเรียนได้ดื่มนม

จัดหาและบริการให้แก่

(นม) ศูนย์พัฒนา

และได้รับสารอาหาร

เด็กเล็กเทศบาล
๑1๒1๓

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๑๐๐ 96 ของ

นักเรียนสุขภาพ

กอง

เด็กนักเรียนศูนย์

เด็กนักเรียน

ร่างกายแข็งแรง

การศึกษา

ครบถ้วน ตามหลัก

พัฒนาเด็กเล็กใบสังกัด

ได้รับนมทุก

สมบูรณ์ได้รับ

โภชนาการ

เทศบาลตำบลโนนสูง

คน

สารอาหารครบ

๑1๒1๓ โดยได้รับ

๔ หมู่ ตามหลัก

จัดสรร ๒๖๐ วัน/คน

โภขนาการ

ค่าเครื่องแบบ

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้อเครื่องแบบ

นักเรียนโรงเรียน

นโยบายรัฐบาลในการ

เทศบาล ๑1๒1๓

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐1๐๐๐

๑๐๐ 96'ของ

บรรลุ

นักเรียนตามหลักสูตร

นักเรียนได้รับ

วัตถุประสงค์ตาม

จัดการเรียนการสอนฟรี

ของ อนุบาล ๑ - ม.๓

ทุกคน

นโยบายรัฐบาล

๑๔ ปี

โรงเรียนในสังกัด

ในการจัดการ

(เทศบาล ๑1๒1๓)

เรียนการสอนฟรี

กอง

๑ ๔ ปี
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การศึกษา

งบประมาพและที่มา
ที่
๔๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

๒๔๖๑
(บาท)

ตัวซื้วัด

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

(X?!)

๔๐๐1๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐ 96'ของ

บรรลุ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ค่าหนังสือเรียน

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้อหนังสือเรียนตาม

โรงเรียนเทศบาล

นโยบายรัฐบาลในการ

หลักสูตรของ อนุบาล

นักเรียนได้รับ

วัตถุประสงค์ตาม

๑1๒1๓

จัดการเรียบการสอนฟรี

๑ - ม.๓ โรงเรียนใน

ทุกคน

นโยบายรัฐบาล

๑ ๔ ปี

สังกัด (เทศบาล

ในการจัดการ

๑1๒1๓)

เรียนการสอนฟรี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

๑ ๔ ปี
๔๒

ค่าอุปกรณ์การ

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้ออุปกรณ์การ

๑๐๐ 96 ของ

บรรลุ

เรียบโรงเรียบ

นโยบายรัฐบาลในการ

เรียนตามหลักสูตรของ

นักเรียนได้รับ

วัตถุประสงค์ตาม

เทศบาล ๑,๒1๓

จัดการเรียนการสอนฟรี

อนุบาล ๑ - ม.๓

ทุกคน

๑๔ ปี

โรงเรียนในสังกัด

ในการจัดการ

(เทศบาล ๑1๒1๓)

เรียนการสอนฟรี

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

นโยบายรัฐบาล

๑ ๔ ปี
๔๓

ค่าเครื่องแบบ

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้อเครื่องแบบ

นักเรียน ศูนย์

นโยบายรัฐบาลในการ

พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ๑1๒,๓

จัดการเรียนการสอนฟรี
๑๔ ปี

๑๐๐'96

บรรลุ

นักเรียนศูนย์พัฒนา

นักเรียนใน

วัตถุประสงค์ตาม

เด็กเล็กเทศบาล

ศูนย์พัฒนา

๑1๒1๓

เด็กเล็กได้รับ

นโยบายรัฐบาล
ในการจัดการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ทุกคน

๔๔

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้อหนังสือเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นโยบายรัฐบาลในการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียบใน

เทศบาล ๑1๒1๓

ศูนย์พัฒนา

จัดการเรียนการสอนฟรี
๑๔ ปี

เรียนการสอบฟรี
๑๔ ปี

(ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
๑,๒,๓)

ค่าหนังสือเรียน
เทศบาล ๑1๒1๓

กอง
การศึกษา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐96

เด็กเล็กได้รับ
ทุกคบ

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายรัฐบาล
ในการจัดการ
เรียบการสอนฟรี
๑๔ ปี

กอง
การศึกษา
ศูนย์
พัฒนา
(เด็กเล็ก
เทศบาล
๑,๒,๓)
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ที่
๔๕

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

งบประมาณและV มา
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๐1๐0๐

๒๐1๐๐๐

๒๐1๐๐๐

๒๐1๐๐๐

ตัวชี้'วัด
(เ^!)

ค่าอุปกรณ์การ

เพื่อดำเนินการตาม

จัดซื้ออุปกรณ์การ

เรียนศูนย์พัฒนา

นโยบายรัฐบาลในการ
จัดการเรียนการสอนฟรี

เรียน

๑๕ ปี

เด็กเล็กเทศบาล

พัฒนาเด็กเล็ก

๑1๒1๓

ได้รับทุกคน

เด็กเล็กเทศบาล
(5),10,01

ศูนย์พัฒนา

๑๐๐'
นักเรียนในศูนย์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายรัฐบาล
ในการจัดการ
เรียนการสอนฟรี
๑๔ ปี

๔๖

๔๗

๔๘

เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษา

นักเรียนโรงเรียนใน

ร้อยละ ๙๔

นักเรียนมีความรู้

ประซาคมอาเซียน

จัดการเรียนการสอนโดย

สังกัดโรงเรียนเทศบาล

ของนักเรียนมี

และพัฒนา

โรงเรียนเทศบาล

ใซ้หสักสูตรสถานศึกษาที่

๑1๒1๓

ความรู้และ

ตนเองรองรับ

๑1๒1๓

ประกอบด้วยสาระ

พัฒนาตนเอง

สังคมอาเซียนได้

แกนกลางและสาระ

รองรับสังคม

และนำความร้ใข้

ท้องถิ่น

อาเซียนได้

ในซีวิตประจำวัน

ร้อยละ ๙๔

นักเรียนมีความรู้

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

๓๐๐1๐๐๐

เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้

มุมอาเซียนศึกษาใน

เรียนรู้อาเซียน

และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

ห้องเรียน ๑๒

ของนักเรียนมี

และพัฒนา

ศึกษา โรงเรียน

สื่อการเรียนมุมอาเซียน

ห้องเรียน

ความรู้และ

ตนเองรองรับ

เทศบาล ๑1๒1๓

ศึกษาในห้องเรียน

พัฒนาตนเอง

สังคมอาเซียนได้

รองรับสังคม

และนำความรู้ใข้

อาเซียนได้

ในฃีวิตประจำวัน

พัฒนาข้าราซการ

เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ครู

ผู้บริหาร ครู และ

ครูโรงเรียน

และบุคลากรทางการ

บุคลากรทางการศึกษา

เทศบาล ๑1๒1๓

ศึกษาให้มีความก้าวหน้า

โรงเรียนในสังกัด

ทางอาซีพ

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

๒๐๐1๐๐๐

เทศบาล
กอง
การศึกษา

พัฒนาศูนย์การ

๒๐๐1๐๐๐

กอง
การศึกษา
(ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
๑1๒1๓)

พัฒนาการเรียนรู้สู่

๓๐๐1๐๐๐

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

กอง
การศึกษา

ร้อยละ ๙๔

ผู้บริหาร ครู และ

กอง

ของผู้บริหาร

บุคลากรทางการ

การศึกษา

ครู และ

ศึกษามี

บุคลากร

ความก้าวหน้า

ทางการศึกษามี

ทางอาขีพ

ความรู้และ
พัฒนาตนเอง
ได้
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งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

๔๙

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

โรงเรียนในสังกัด และ

ทางการศึกษา

ได้รับความรู้และ

โรงเรียนเทศบาล

ประสบการณ์จากแหล่ง

๑,๒,๓

เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

๒๔๖๑
(บาท)

ตัวขี้วัด

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

(X?!)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละ ๘๔

นักเรียนได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของนักเรียน

ความรู้และ

(เทศบาล

ได้รับความรู้

ประสบการณ์

และ

จากแหล่งเรียนรู้

ประสบการณ์

ภายนอก

จากแหล่ง

โรงเรียน

๑ , ๒1๓)

กอง
การศึกษา

เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน
๔๐

เพิ่มศักยภาพด้าน

๑ . เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้สู่อาชีพ

สนับสนุน

โรงเรียนเทศบาล ๒

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๔

๑.โรงเรียนมีการ

กอง

กิจกรรมด้านอาชีพแก่

ของนักเรียน

จัดการเรียนการ

การศึกษา

ที่ยั่งยืนโรงเรียน

นักเรียน

เกิดทักษะด้าน

สอนที่เน้นความรู้

เทศบาล ๒

๒.เพื่อฉกทักษะด้าน

วิขาชีพ

ความสามารถ

วิขาชีพให้กับนักเรียน

เฉพาะบุคคลและ

สามารถไปประกอบอาชีพ

สามารถนำไป

ได้

ประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จ
การศึกษา๒.
นักเรียนเกิด
ทักษะความรู้
ด้านวิขาชีพ๓.
ล่งเสริมการเพิ่ม
รายได้ให้กับ
นักเรียน
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ที่
๕๑

โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียบ
โรงเรียนเทศบาล
๑1๒1๓

วัตถุประสงค์
๑ . เพื่อพัฒนาผลสัมถุทธี้

ทางการเรียนของนักเรียน๒.
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์๓ . เพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนรายบุคคล
๔ . เพื่อส่งเสรีมนักเรียนสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

๕๒

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
๑,๒,๓

๑ . เพื่อพัฒนาผลสัมถุทธึ๋
ทางการเรียนของนักเรียน
๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียบรายบุคคล

เป๋าหมาย
เขิงปริมาณ
- นักเรียนมีพัฒนาการ
การอ่าน คิด วิเคราะห์

งบประมาณและท ี่มา
๒๕๖๑
(บาท)

ตัวขี้'รัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สมรรถนะตาม
ศักยภาพสงขึ้นร้อยละ

0^1)

๑ . มีการจัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีพัฒนา
ส่งเสรีมและตอบสนอง
ทักษะการอ่าน คิด ทางวิขาการและ
วิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ของ

๒.ม ีการจัดกิจกรรมและ

เขิงคุณภาพ
- สร้างองค์ความรู้ใหม่
ได้ด้วยตัวเอง

วิเคราะห์ สมรรถนะ
ตามศักยภาพสูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐
สร้างองค์ความรู้ใหม่
ได้ด้วยตัวเอง
-

กอง
การคิกษา

ผู้เรียน

2

เขิงปริมาณ
- นักเรียนม ีการ
พัฒนาการอ่าน คิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
๓.ม ีทักษะในการจัดการ
และการทำงานให้สำเร็จ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาทักษะการ
อ่าน คิด วิเคราะห์

๔.ม ีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักตั้งคำถามเพื่อหา
เหตุผล
๑. ม ก
ี ารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนอง
ทางวิขาการและ
ความคิด
๒. ม ีการจัดกิจกรรมและ
ตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
๓. ม ท
ี ักษะมนการจัด
และการทำงานให้สำเร็จ
๔ . ม ีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักตั้งคำถามเพื่อหา
เหตุผล
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กอง
การคิกษา
(ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
๑,๒,๓)

ที่
๕๓

๕๔

โครงการ

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์

เปัาหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

ตัวขี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(เพ)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อย ๘๐ ของ

นักเรียนที่มี

ค่าสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนเงินเป็น

- ประถมศึกษา คน

ปัจจัยพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายสำหรับ

ละ ๑1๐๐๐ บาท/ปี

นักเรียนที่

คุณสมบัติเหมาะสม

นักเรียนยากจน

นักเรียนยากจนที่

ไม่เกิน ๔๐'96 ของ

ยากจน

ได้รับสนับสนุนเงิน

ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ถึง

นร.- มัธยมศึกษา คน

ตามนโยบายของ

๔๐,๐๐๐ บาท/ปี ตาม

ละ

รัฐบาล-ความ

นโยบายของรัฐบาล

ไม่เกิน ๓๐'96 ของ

ประพฤติดี-เรียนศึ

นร.

กหาเด่น-มีจิตอาสา

๓ , ๐๐๐

บาท/ปี

พัฒนาทรัพยากร

๑ . เพื่อจัดกิจกรรม

เซิงปริมาณจัด

และสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์และพัฒนา

ภายในโรงเรียน
เทศบาล ๒

รวม ๕๔ โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑. นักเรียนเห็น

กิจกรรมพัฒนา

ของโรงเรียน

คุณค่าในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมใน

มีคนดูแล

และพัฒนา

๒.รณรงค์สร้างจิตสำนึก

โรงเรียน- จ้างเหมา

รักษาความ

สิ่งแวดล้อม๒.

โนการลดภาวะโลกร้อน

บริการในการดูแล

เรียบร้อย

โรงเรียนได้รับการ

๓.เพื่อดูแลและรักษา

ความสะอาดใน

พัฒนาด้านอนุรักษ์

ความเป็นระเบียบ

โรงเรียนเซิงคุณภาพ

และสิ่งแวดล้อมให้

เรียบร้อย

ทรัพยากรและ

น่าอยู่ น่าเรียน๓.

สิ่งแวดล้อมภายใน

นักเรียนมีความสุขใน

โรงเรียนมีคนดูแล

การเรียน และได้รับ

รักษาความเรียบร้อย

ความพึงพอใจจาก

รวมงบประมาณ

-

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

๒๐,®๗๘,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

กอง

ร้อยละ ๘๐

๒๐1๑๗๘,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐,๑๗๘,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ
การศึกษา

กอง

ผู้ปกครองนักเรียบ
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การศึกษา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโนนสง
‘น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓.การพัฒนาด้านการเกษตร
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ

๓.๑ แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร
ที่

งบประมาณและที่มา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เปาหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

๑

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

(เ^!)

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

ร้อยละ ๙๐

เทศบาลได้เข้าร่วม
โครงการและ

โครงการอนุรักษ์

-เพื่อเป็นการสนอง

เข้าร่วมโครงการ

พันธุกรรมพืข

พระราชดำริสมเด็จ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

ของประชาชน

อันเนื่องมาจาก

พระเทพ

มาจากพระราชดำริ

ที่ได้อบรม

พระราขดำริ

รัตนราขสุดาฯ

สมเด็จพระเทพ

ในพื้นที่ที่จะดำเนิน

สมเด็จพระเทพ

และเป็นการอนุรักษ์

รัตนราชสุดาฯสยาม

โครงการได้รับผล

รัตนราขสุดาฯ

พันธุกรรมพืชที่มีอยู่

ราชกุมารี(อพ.สธ.)

สยามบรมราช

ในพื้นที่และส่งเสริม

ประโยชน์จากการ

กุมารี (อพ.สธ)

ในการจัดการพันธุ

โดยพัฒนาให้

พืขที่มีประโยชน์มาก

เป็นแหล่งศึกษาดู

ที่สุดในพื้นที่

งานได้

รวม ๑ โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

ประชาชน

ดำเนินโครงการ

รวมงบประมาณ

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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