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ส่วนที 1
บทนํา

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี
แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมขององคก์รปกครองทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาซึงเป็นแผนทีกาํหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการพฒันาทีจะดาํเนินการในปีงบประมาณ
ของแต่ละปี โดยมีความต่อเนืองเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดําเนินการทบทวน และดําเนินการจัดทําทุกปี เป็น
แผนพฒันาทีนาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยอยู่ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันา ซึงมีหลายแนวทางและ
ตอ้งดาํเนินการเพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย เพือนาํไปสู่วิสัยทศัน์และเป็นขอ้มูลทีเชือมโยงระหวา่งแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา  เพือจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ซึงเป็นกระบวนการการบริหารเพือให้เกิด
เป็นรูปธรรม

ดงันนั  โครงการ/กิจกรรม  ทีบรรจุในแผนพฒันาสามปี  โครงการจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี
1. โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการทีจะสามารถดาํเนินการได้  การสัมฤทธิผลของ

โครงการ  ตลอดจนผลประโยชน์ทีสังคม ประชาชนไดรั้บ
. โครงการ/กิจกรรม  จะตอ้งมีความพร้อมในทุก  ๆ  ดา้น  เพือทีจะนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติั
. งบประมาณรายจ่าย

ลกัษณะสาํคญัของแผนสามปี
- เป็นแผนทีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา
- เป็นแผนทีแสดงแนวทางในการพฒันา  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ทีชดัเจน
- เป็นแผนพฒันาทีแสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามปี
- เป็นแผนพฒันาทีเชือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันากบัขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี
1. เพือเป็นการเชือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
2. เพือเป็นแนวทางในการพฒันาระยะเวลาสามปีทีมีความสอดคล้อง  และสามารถพฒันาไดต้าม

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
3. เป็นขนัตอนการนาํโครงการต่าง ๆ ทีมีความพร้อมทีจะดาํเนินการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี
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1.3 ขนัตอนการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่วมกบัประชาคม  กาํหนดแนวทางในการพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รวบรวมแนวทาง

และขอ้มูลมาวเิคราะห์  เพือจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี
3. คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี  เพือให้ผูบ้ริหาร

ทอ้งถินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถินหรืออนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัอาํเภอ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี

4. ผูบ้ริหารนาํร่างแผนพฒันาสามปีเสนอขอรับอนุมติัจากสภาทอ้งถิน
5. ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี
1. ทาํใหผู้บ้ริหารมีจุดมุ่งหมาย  และแนวทางในการพฒันา
2. เป็นเครืองมือในการบริหารงานทีเป็นไปอยา่งมีระบบ
3. สามารถ กาํกบั  ติดตาม  และประเมินผลการพฒันาไดอ้ยา่งมีระบบ
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ส่วนที 2
สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานทีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

1. สภาพทัวไป
1.1 ทีตัง
ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนแดง  อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทีวา่การอาํเภอบรบือ

ตงัอยูเ่ลขที หมู่ที 5 ตาํบลโนนแดง  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  ห่างจากอาํเภอประมาณ 23 กิโลเมตร

1.2 เนือที
ตาํบลโนนแดง  มีเนือทีประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร  หรือ 49,375 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่ม พืนทีทัว ๆไป ของตาํบลมีความสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ 250 เมตร

พืนทีราบบางส่วนของตาํบลมีการทาํนา  ส่วนทีราบสูงมีการทาํไร่  ปลูกพืช

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลวงัไชย  อาํเภอบรบือ
ทิศใต้ ติดต่อกบัตาํบลเขวาไร่  อาํเภอนาเชือก
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลโนนราษี  อาํเภอบรบือ
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลหนองคูขาด  อาํเภอบรบือ
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1.4 จํานวนหมู่บ้าน
แบ่งการปกครองเป็น 20 หมู่บา้น

ชือหมู่บ้าน หมู่ที จํานวน
ครัวเรือน

ประชากร
ชือกาํนัน / ผู้ใหญ่บ้านชาย หญงิ รวม

โนนแดง 1 9 328 325 653 นายทรงเกียรติ  หาคลงั
หวัหนอง 212 371 389 760 นายบุญเลิศ  เทียบหมัง
หนองแวง 115 213 233 446 นายไพรวลัย ์ เทียกสม
ดอนพยอม 298 570 542 1,112 นายคาํดี   พิเมย
เหล่าตามา 325 437 450 887 นายสุวสันต ์ เทียบสี

โคกกุง 174 325 307 632 นายวจิิตร  เจียมใจ
หนองทุ่ม 202 393 404 797 นายหนูไกร  สีอ่อน

ศาลา 171 249 251 500 นายบุญถม  พรมไชย
โนนทอง 233 325 341 666 นายวจิิตร  เทศสาย
ป่ากุงหนา 223 303 305 608 นายศราวฒิุ  ศรีแกว้

มะขามหวาน 11 86 165 155 320 นายประไพร  ทวยจดั
อุดมสินธ์ุ 154 255 270 525 นายสุดใจ  นามบวั

โนนสะอาด 119 167 160 327 นายขวญัชยั แคลหนอง
โนนสวา่ง 73 125 114 239 นายบญัญติั  สวาทนา

ศรีโพธิทอง 107 166 175 341 นายชยักอ้งปฐพี เทียงดาห์
อุดมชยั 124 173 167 340 นายอฎัฐวฒัน์  โชควฒันพรหม

โนนธรรม 220 354 346 700 นายเสกสรร  บุญคาํ
นาเจริญ 196 281 285 566 นางนิมนวล  คาํกรฤชา
โนนแดง 219 385 362 747 นายสมบูรณ์  นามพร

ศาลา 145 240 262 502 นายวชิยั  ราชสีห์

1.5 ประชากร
จาํนวนครัวเรือน ,575 หลงัคา ประชากรทงัสิน 1 ,668 คน  แยกเป็นชาย 5,825 คน  หญิง , 43 คน

( หมายเหตุ  ขอ้มูลรายงานสถิติประชากร ณ  วนัที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 )
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2. สภาพทางเศรษฐกจิ
2.1 อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ทาํนา  ปลูกมนัสาํปะหลงั  ปลูกออ้ย และรับจา้ง
2.2 หน่วยธุรกจิ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
- ปัมนาํมนั 4 แห่ง - โรงสี 54 แห่ง
- ร้านคา้ 73 แห่ง - ร้านซ่อม 12 แห่ง
- ตู/้เสาโทรศพัท์ 4 เสา - ร้านขายเนือ 1 แห่ง
- ร้านเยบ็ผา้ 3 แห่ง - ร้านขายขนมจีน 2 แห่ง
- บา้นเช่า 2 แห่ง - ร้านตดัผม แห่ง
- ร้านขายอาหารตามสัง 6 แห่ง - สหกรณ์ชุมชน 1 แห่ง
- ร้านเจาะบาดาล 1 แห่ง - มินิมารท์ 6 แห่ง
- ร้านจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ แห่ง - ร้านเสริมสวย/ตดัผม 5 แห่ง
- ร้านวสัดุก่อสร้าง 3 แห่ง

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง - โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนยเ์ด็กเด็กเล็กในวดั 6 แห่ง - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบล แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วดั / สาํนกัสงฆ์ 23 แห่ง
3.3 การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 2 แห่ง - สปสช. แห่ง
3.4 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
- ป้อมตาํรวจประจาํตาํบล 1 แห่ง

4. การบริการพืนฐาน
4.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง  บรบือ - นาเชือก
4.2 การโทรนาคม

- ทีทาํการไปรษณีย์ 1 แห่ง
- โทรศพัทส์าธารณะ 25 จุด
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5. ข้อมูลอืน  ๆ
5.1 มวลชนจัดตัง

- ลูกเสือชาวบา้น 200 คน - คณะกรรมการสตรีระดบัตาํบล 171 คน
- อปพร.  2 รุ่น 202 คน - กรรมการเยาวชนคนกลา้ ฯ รุ่นที 21 คน
- กรรมการเยาวชนคนกลา้  ฯ รุ่นที คน - กรรมการเยาวชนคนกลา้  ฯ  รุ่นที คน
- สภาเด็กและเยาวชนตาํบลโนนแดง 20 คน

6. ศักยภาพในตําบล
จํานวนบุคลากร 65 คน

- ตาํแหน่งในสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 17 คน
- ตาํแหน่งในส่วนการคลงั 13 คน
- ตาํแหน่งในส่วนโยธา 9 คน
- ตาํแหน่งในส่วนการศึกษา 20 คน
- ตาํแหน่งในส่วนสวสัดิการสังคม 2 คน
- ส่วนส่งเสริมการเกษตร 3 คน

แยกเป็น - พนกังานส่วนตาํบล 34 คน
- ลูกจา้งประจาํ 11 คน
- พนกังานจา้ง 20 คน

ศักยภาพของชุมชนและพืนที
1. ตาํบลโนนแดง  มีลกัษณะทางกายภาพเป็นพืนทีราบและทีราบสูง  ไม่มีแม่นาํไหลผา่น
2. ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปานกลาง

7. ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
7.1 ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกจิ

- ติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
- สนบัสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
- จดัตงักลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลโนนแดง

7.2 การดําเนินงานด้านสังคม
- อบรมชุมชนเขม้แขง็
- อบรมเขา้ค่ายเยาวชน / ศึกษาดูงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จดัประชุมประชาคม   หมู่บา้น / ตาํบล
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- ใหก้ารสนบัสนุนการจดักีฬาภายในตาํบล (โนนแดงเกมส์ )
- ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั  ขาดแคลนนาํอุปโภค-บริโภค
- ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส
- จดัฝึกอบรมทบทวน อปพร.
- จดักิจกรรมทีส่งเสริมครอบครัว

7.3 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐาน
- ดาํเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนนภายในหมู่บา้น
- ดาํเนินการติดตงั  ซ่อมแซม  และขยายเขตไฟฟ้าแรงตาํ
- ดาํเนินการติดตงั  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

7.4 การดําเนินงานด้านแหล่งนํา
- ก่อสร้างฝาย และขดุลอกลาํหว้ย
- ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ระบบนาํประปาภายในหมู่บา้น
- ขดุเจาะบ่อนาํบาดาล

7.5 การดําเนินงานด้านสาธารณสุข
- ร่วมกิจกรรมกบัสถานีอนามยั
- ร่วมกบัสถานีอนามยัดาํเนินการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
- ช่วยเหลือผูติ้ดเชือเอดส์
- อบรมและรณรงคใ์หค้วามรู้ในการป้องกนัโรคเอดส์
- สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม  กองทุน  สปสช.

7.6 การดําเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- ประชุมคณะผูบ้ริหาร  และพนกังานส่วนตาํบลประจาํเดือน
- ส่งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง  ๆ  ทีมีการจดัขึน
- จดัทศันศึกษาดูงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เทศบาลทีไดรั้บรางวลัดีเด่น
- จดัโครงการ  อบต. เคลือนที
- จดัหาเครืองมือเครืองใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน
- พฒันาปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์  ทีทาํการ  อบต.

7.7 การดําเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
- สนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษาใหก้บัโรงเรียนในพืนที
- จดัซืออาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนในพืนทีบริการ
- จดัตงั / ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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- ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม เช่น งานวนัสงกรานต ์งานวนัเด็ก
งานวนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา-ออกพรรษา ประเพณีทอดเทียน  ประเพณีบุญบงัไฟ

- ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน
- สนบัสนุนการอบรมจริยธรรม  /  ปฏิบติัธรรม

7.8 การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- กิจกรรมปลูกตน้ไม้
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ส่วนที 3
สรุปผลการพฒันาท้องถินในปีทีผ่านมา

ผลการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบล
1 ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกจิ

- ติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
- สนบัสนุนงบประมาณลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
- การดาํเนินการจดัตงักลุ่มเกษตรกรทาํนาโนนแดง
- ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายตุาํบลโนนแดง

2 การดําเนินงานด้านสังคม
- อบรมเขา้ค่ายเยาวชน “เยาวชนคนกลา้  ลูกตาํบลโนนแดง”
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จดัประชุมประชาคม   หมู่บา้น / ตาํบล
- ใหก้ารสนบัสนุนการจดักีฬาภายในตาํบล โนนแดงเกมส์ และ กีฬาปีใหม่อาํเภอบรบือ
- ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั ขาดแคลนนาํ โดยการจดัรถบรรทุกนาํออกจ่ายนาํใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ
- ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาส
- จดัโครงการหนา้บา้นน่ามอง เพือพฒันาหมู่บา้น
- จดักิจกรรมส่งเสริมครอบครัวสัมพนัธ์
- สนบัสนุนงานศูนยก์ูชี้พกูภ้ยัตาํบล EMS

3 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐานและแหล่งนํา
- ดาํเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บา้น ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ลงหินคลุก

ลูกรัง
- ดาํเนินการติดตงั  ซ่อมแซม  และขยายเขตไฟฟ้าแรงตาํ /แรงสูง และติดตงัไฟฟ้าสาธารณะเพิม
- ก่อสร้างฝาย  และขดุลอกลาํหว้ยต่าง  ๆ
- ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ระบบนาํประปาภายในหมู่บา้น
- ขดุเจาะบ่อนาํบาดาลภายในหมู่บา้น

4 การดําเนินงานด้านสาธารณสุข
- ร่วมกิจกรรมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล ทงัสองแห่ง
- ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล ทงัสองแห่ง ดาํเนินการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
- ช่วยเหลือผูติ้ดเชือเอดส์ รวมทงัจดัอบรมเกียวกบัเรืองโรคเอดส์
- ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของ กองทุน สปสช. ตาํบลโนนแดง
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5 การดําเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- ประชุมคณะผูบ้ริหาร  และพนกังานส่วนตาํบลประจาํเดือน
- ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง  ๆ  ทีส่วนราชการจดัขึน
- จดัทศันะศึกษาดูงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีไดรั้บรางวลัดีเด่น
- จดัหาเครืองมือเครืองใช ้ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ  เพือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน
- ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์รอบบริเวณทีทาํการ อบต.

6 การดําเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
- สนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษาใหก้บัโรงเรียนในเขตพืนทีบริการ
- จดัซืออาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนในพืนที
- จดัตงั/ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของตาํบล
- ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม  เช่น งานวนัสงกรานต ์งานวนัเด็ก วนัลอยกระทง

วนัเขา้พรรษา-ออกพรรษา ประเพณีทอดเทียน
- สนบัสนุนโครงการปฏิบติัธรรม
- ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน

7 การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- โครงการปลูกตน้ไมต้ามโครงการพระราชดาํริ

สรุปสถานการณ์การพฒันา
การวเิคราะห์ศกัยภาพเพีอประเมินสภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสพฒันาในอนาคตขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโนนแดง
จุดแข็ง

- ระบบการบริหาร
1. มีการจดัโครงสร้างภายในทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับประโยชน์ เพิมมากขึน
3. ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
4. มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ทีรับผิดชอบและเป็นไปตามอาํนาจหนา้ที

- ระบบข้อมูล
1. มีการจดัเก็บเอกสาร  ขอ้มูลในการดาํเนินงาน
2. มีการพฒันาระบบงานสารบรรณของสาํนกังานตลอดเวลา
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งกวา้งขวาง
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- เจ้าหน้าที
1. บุคลากรส่วนมากมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที
2. มีการส่งพนกังานเจา้หนา้ทีฝ่ายต่าง  ๆ ฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง
3. มีการกาํหนดแผนอตัรากาํลงัตามโครงสร้าง ทีเหมาะสม
- การเงิน / งบประมาณ
1. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและแผนทีวางไว้

- ศักยภาพของชุมชน
1. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาตาํบลเพิมมากขึน
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดนอ้ยลงเมือเทียบกบัในอดีต
3. มีกลุ่มต่าง ๆ เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเยาวชนคนกลา้  กลุ่ม อปพร. กลุ่มสตรี ชมรมผูสู้งอายุ

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. มีแหล่งนาํธรรมชาติทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเกษตร

จุดอ่อน
- ระบบการบริหาร
1. กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่าง  ๆ  มีการปรับปรุงแกไ้ขตลอดเวลา
2. พืนทีรับผดิชอบมีมาก ทาํใหไ้ม่สามารถบริการไดอ้ยา่งทัวถึง รวดเร็ว
3. ปริมาณงานมีมาก  แต่เจา้หนา้ทียงัมีนอ้ย  ทาํใหก้ารดาํเนินงานยงัไม่เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเท่าทีควร
4. ประชาชนบางส่วนยงัขาดการมีส่วนร่วม
- ระบบข้อมูล
1. ขาดการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและไม่มีความรู้ความชาํนาญในการจดัเก็บ
- เจ้าหน้าที
1. บุคลากรยงัมีไม่เพียงพอ
- การเงิน / งบประมาณ
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันาตาํบล
- ศักยภาพของชุมชน

. ปัญหา  เด็ก  เยาวชนมัวสุม การทะเลาะววิาท

. กลุ่มอาชีพยงัขาดความเขม้แขง็ ขาดงบประมาณสนบัสนุน

.  การกลบัมาระบาดของยาเสพติด
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4. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. ขาดจิตสาํนึกในการรับผิดชอบร่วมกนั  ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
2. ขาดแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ

โอกาสในการพฒันา
- นโยบายของรัฐบาล  จงัหวดั  ทีสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการเกษตร  การศึกษา  การพฒันาคน การปรับ

ระบบเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาตาํบล
- การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกิจฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล
- การแกไ้ขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล

ปัญหาอุปสรรค
- กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
- การจดัสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่าย  ไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินการ
- ภาระหนา้ที  ทีเพิมมากขึน  แต่บุคลากรยงัมีนอ้ย  และยงัขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน
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ส่วนที 4
1. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี

1. วสัิยทัศน์การพฒันา
“ การบริหารจัดการดี มีคุณธรรม น้อมนําเศรษฐกจิพอเพยีง  อยู่เคียงข้างประชาชน ”

2. พนัธกจิ
พนัธกจิที 1

พฒันาโครงสร้างพืนฐาน  เพิมถนน  คสล. ขยายเขตไฟฟ้า  ขดุลอกลาํหว้ย ปรับปรุงระบบนาํ

พนัธกจิที 2
ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา

พนัธกจิที 3
ส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบอาชีพทุกหมู่บา้นและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาํบลโนนแดง

พนัธกจิที 4
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง  สนบัสนุนการทาํเกษตรปลอดสารพิษ

พนัธกจิที 5
พฒันาศกัยภาพของเยาวชนในตาํบล

พนัธกจิที 6
สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการรักษาสิงแวดลอ้ม

พนัธกจิที 7
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน

พนัธกจิที 8
ส่งเสริมและสนบัสนุน ศาสนา วฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน การ

ท่องเทียว

พนัธกจิที 9
พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที  ผูบ้ริหาร  สมาชิก  อบต. ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันา
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐาน
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสังคม
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร
8. ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

4. แนวทางในการพฒันาท้องถิน
1. การสร้างและบาํรุงรักษาแหล่งนาํ โดยเพิมแหล่งนาํเพือใชใ้นการอุปโภค บริโภคหรือเพือใชใ้นดา้นการเกษตร

แกไ้ขระบบนาํประปา รวมทงัการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการนาํประปาของหมู่บา้น
2. การสร้างและบาํรุงรักษาถนน  และทางทีเชือมระหวา่งหมู่บา้น

. การปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนาํ  และร่องระบายนาํตามถนนหมู่บา้นใหมี้มาตรฐาน
4. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  ติดตงัไฟสาธารณะในเขตพืนทีตาํบลโนนแดงใหค้รอบคลุมและทัวถึง
5. การส่งเสริมจารีตประเพณี  และวฒันธรรม  การส่งเสริม  ฮีต   คลอง
6. ส่งเสริมสนบัสนุนอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวนัแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในพืนที
7. สนบัสนุนทุนการศึกษา

. สนบัสนุนวสัดุ  อุปกรณ์  สือการเรียนการสอนใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพืนที

. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาและของวดัภายในตาํบล
10. ส่งเสริมอาชีพและพฒันาฝีมือแรงงาน  และเพิมรายไดใ้หก้บัประชาชน
11. ส่งเสริมการจดัตงัตลาดชุมชนของตาํบล
12. ส่งเสริมและพฒันาดา้นสวสัดิการของชุมชน / หมู่บา้นในเขต อบต.
13. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
14. สนบัสนุนการซ่อมแซมสร้างบา้นใหก้บัผูย้ากไร้  ดอ้ยโอกาส

. ส่งเสริมการเล่นกีฬาในตาํบล ทงัระดบัหมู่บา้น  สถานศึกษา  ระดบัอาํเภอ

. ส่งเสริมการพฒันาเยาวชน

. เพิมประสิทธิภาพของานป้องกนัโดยการจดัอบรม  อปพร.
18. การรักษาสิงแวดลอ้ม การจดัหาทีทิงขยะ  และรถเก็บขยะ
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19. สนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบต่าง ๆ การท่องเทียวเชิงเกษตรกรรม  การท่องเทียวเชิงงานประเพณี
วฒันธรรมของตาํบล

20. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตาํบลโนนแดงมีความรู้เกียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ รวมทงัสามารถ
ปฐมพยาบาลเบืองตน้ได้ ให้ประชาชนในตาํบล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกกาํลงักายในเขต
ตาํบล

21. การสนบัสนุนประชาคมองคก์รประชาชน
22. ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดบา้นน่าอยูน่่ามองมากขึน

. จดัซือเครืองเสียงชุดใหญ่  จดัหารถดูดส้วม จดัหารถนาํเพือใหบ้ริการประชาชนเพือใชใ้นงานต่าง  ๆ

. ส่งเสริมการเพิมความรู้ใหก้บัเจา้หนา้ที สมาชิก  อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตาํบล

5. นโยบายการพฒันาของอาํเภอ/จังหวดั
วสัิยทัศน์  เป้าประสงค์  ตัวชีวดั อาํเภอบรบือ

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพอาํเภอ
SWOT  ANALYSIS อาํเภอบรบือ

จุดแข็ง (Strengths)
1.1 เป็นทีตงัของโครงการศีลปาชีพและโครงการฟาร์มตวัอยา่งบา้นกาํพี
1.2 มีการผลิตสินคา้ทางการเกษตรจาํนวนมาก
1.3 มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย

. มีพืชเศรษฐกิจทีโดดเด่น คือ มนัแกว

. มีโรงงานรับซือมนัสาํปะหลงัในพืนที

จุดอ่อน (Weaknesses)
1.1 ขาดแหล่งนาํและชลประทานขนาดใหญ่
1.2 เยาวชนมัวสุมอบายมุขและก่อการทะเลาะววิาท
1.3 ประชาชนมีหนีสินนอกระบบมากขึน
1.4 ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกตาํไม่มีการประกนัราคาสินคา้
1.5 สภาพดินไม่เหมาะเพาะปลูกพืช

ภัยคุกคาม (Threats)
1.1 สือมวลชนเขา้มาเชิงรุกในยคุโลกาภิวฒัน์
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1.2 เกษตรกรประสบภยัธรรมชาติทุกปี เช่น ภยัแลง้ นาํท่วม
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายจนเสือมโทรม เช่น ดิน ป่าไม้
1.4 มีถนนสายหลกัผา่นนาํมาซึงความเจริญทางวตัถุนิยมและยาเสพติด อบายมุข

โอกาส (Opportunities)
1.1 มีศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผา่นโครงการพระราชดาํริ
1.2 มีช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ทางเกษตรหลายทาง
1.3 ส่งเสริมการผลิตสินคา้ OTOP และพฒันาตลาด
1.4 ส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนทงัดา้นวชิาการและงบประมาณ

วสัิยทัศน์อาํเภอบรบือ
“ อาํเภอบรบือ เป็นรากฐานการพฒันาคนและสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ : จากวสิัยทศัน์อาํเภอ สามารถแยกประเด็นยทุธศาสตร์ ได้ 4 ประเด็น ดงันี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพฒันาคน
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ มีสุขภาพอนามยัแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น
กลยุทธ์ :1. พฒันาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ

2. พฒันารักษาระบบความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน
3. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพืนทีอยา่งมีประสิทธิภาพ
4. การพฒันาระบบเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพอนามยั
5. ส่งเสริมการพฒันาใหป้ระชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม และป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบ
6. ส่งเสริมใหห้น่วยงานชุมชนมีความรู้อยา่งหลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพฒันาแหล่งนํา
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีแหล่งนําทีสะอาดเพือการบริโภคทีปลอดภัย และระบบชลประทานทีเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม
กลยุทธ์ : 1. พฒันาแหล่งนาํขนาดเล็กและแหล่งนาํขนาดใหญ่ภายในอาํเภอ
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2. พฒันาระบบชลประทานและแหล่งกกัเก็บนาํภายในอาํเภอ
3. พฒันาระบบแหล่งนาํทีสะอาดเพือการบริโภคทีปลอดภยัมีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการฟืนฟูและมีความอุดมสมบูรณ์
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ ลดการใชส้ารเคมี

2. ส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นทีรกร้างวา่งเปล่าและปลูกหญา้แฝก
3. พฒันาการบริหารจดัการเรืองการขยะและสิงแวดลอ้ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 ด้าน (เศรษฐกจิ) การแก้ไขปัญหาความอยากจน
เป้าประสงค์ : สามารถเพิมรายไดใ้หก้บัประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ : 1. เสริมสร้างอาชีพตามโครงการศีลปาชีพและโครงการฟาร์มตวัอยา่งพอเพียง

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรยึดอาชีพการเกษตรผสมผสานและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. พฒันาอาชีพใหมี้ประสิทธิภาพสูงโดยลดตน้ทุนการผลิตและเพิมผลผลิต
4. ส่งเสริมผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัมหาสารคาม
วสัิยทศัน์ “ เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ศูนย์กลางทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ปรับโครงสร้างการผลติด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลติสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
กลยุทธ์

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรเพือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทงัพฒันาปัจจยัการผลิต
และขบวนการผลิตตงัแต่ตน้นาํ-ปลายนาํ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน

. ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน

. เสริมสร้างความเขม้แขง็และศกัยภาพใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม
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กลยุทธ์
. พฒันาการคมนาคม การวางผงัเมืองเพือเชือมโยงเส้นทางสายหลกัของประเทศ และรองรับรถไฟรางคู่ ให้

เอือต่อการคา้และการลงทุน และการท่องเทียว
. ส่งเสริมการตลาดพฒันาผลิตภาพการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน
. ฟืนฟูและพฒันาการท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยให้ความสําคญักบัแหล่งโบราณสถาน

ศาสนาและประเพณีพืนบา้น
. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มและส่งเสริมอนุรักษ ์ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 ส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาเพือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา
และวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กลยุทธ์
. บูรณาการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ การวจิยั และการสร้างองคค์วามรู้ทังระบบ
. ส่งเสริมการบริการทางวชิาการ วชิาชีพและทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชน

3. พฒันาเครือข่ายสถาบนัการศึกษา เพือนาํไปสู่การเป็นศูนยก์ลางบริการทางการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน สู่สังคมเอืออาทรและสมานฉันท์
กลยุทธ์

.ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง

.พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานเพือความมันคงทางอาชีพ

.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาคุณภาพชีวติ
4. เสริมสร้างความมันคง และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวดั
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในจังหวดัมหาสารคาม (พ.ศ. - )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิน
แนวทางการพฒันา

1. พฒันาคุณภาพบริหารจดัการการศึกษาและการบริการทางการศึกษา
2. พฒันาผูเ้รียน ผูสิ้นและบุคลากรทางการศึกษา
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3. สนบัสนุนงานวชิาการและกิจกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิน

แนวทางการพฒันา
1. พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
2. เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ของสังคมและชุมชน
3. สนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนนัทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมันคงทางเศรษฐกจิในท้องถิน
แนวทางการพฒันา

. พฒันาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชยแ์ละการลงทุน

. พฒันาปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน แหล่งนาํสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งทอ้งเทียวและจดัการ
สิงแวดลอ้ม

. สนบัสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ฃนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

แนวทางการพฒันา
1. เพิมศกัยภาพและประสิทธิภาพการทาํงานของทอ้งถิน
2. สนบัสนุนช่วยเหลือและประสานการทาํงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รและ

หน่วยงานอืน

2. ศักยภาพของท้องถิน
ศักยภาพของท้องถิน หมายถึง

- ตน้ทุนทางสังคมและวฒันธรรม
- ตน้ทุนดา้นทรัพยากรมนุษย์
- ตน้ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
- ตน้ทุนดา้นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
- ตน้ทุนดา้นเทคโนโลย ีและโครงสร้างพืนฐาน
-
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การวเิคราะห์ศักยภาพ โดย SWOT ประกอบดว้ย
S (Strength) = จุดแขง็ W (Weakness) = จุดอ่อน O (Opportunity) = โอกาส T (Threat) = อุปสรรค์
การวเิคราะห์ศกัยภาพ ในภาพรวมของจงัหวดัมหาสารคามโดย SWOT

จุดแข็ง  (Strengths: S)
- เป็นจงัหวดัทีตงัอยูบ่ริเวณจุดศูนยก์ลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ “สะดืออิสาน”(Nevel of Isan) เป็น

ศูนยก์ลางติดต่อคา้ขายและพฒันาเพือเชือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :
AEC)
และเป็นจงัหวดัหนึงในใจกลางกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง (Greater Mekong Sub-region,GMS)

- เป็นฐานอุตสาหกรรมการเกษตร (ขา้ว นาํตาล ผลิตภณัฑ์มนัสาํปะหลงั) ทีสาํคญัของประเทศ
- เป็นจุดศูนยก์ลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สะดืออิสาน) มีแหล่งท่องเทียวเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ( พระ

ธาตุนาดูน , กู่สันตรัตน์,พระกนัทรวชิยั )
- มีสถาบนัการศึกษาจาํนวนมากครอบคลุมทุกสาขาเมือเทียบกบัจงัหวดัอืนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มหาวทิยาลยั ๒ แห่ง , วทิยาลยัพลศึกษา , วทิยาลยัเทคนิค , วทิยาลยัอาชีวศึกษา , วทิยาพยาบาล , วทิยาลยั
สารพดัชัง , วทิยาลยัการอาชีพ , โรงเรียนสอนศาสนา ฯลฯ ) และมีนกัศึกษาจาํนวนมาก

- มีแหล่งนาํธรรมชาติ (แม่นาํชี) ไหลผา่นจงัหวดัความยาวไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ กิโลเมตร
- เป็นจงัหวดัทีมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีอาํนาจหนา้ทีในการดูแลรับผดิชอบแกไ้ขปัญหาตอบสนอง

ความตอ้งการประชาชน ในทอ้งถินมากถึง 143 แห่ง ครอบคลุมทงัจงัหวดั
- เป็นจงัหวดัทีมีการถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน(ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขนัตอนกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542)
จุดอ่อน (Weaknesses: W )

- เป็นจงัหวดัทีขาดความพร้อมในระบบขนส่ง (Logistic) ในประชาคมอาเซียน(ASEAN Economic Community :
AEC)

- มีอตัราการขยายตวัของชุมชนเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในชุมชนเมือง และเขตมหาวทิยาลยั
- การพฒันาส่วนใหญ่มุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพืนฐานมากกวา่พฒันาคุณภาพชีวิต
- งบประมาณรายไดมี้อยูอ่ยา่งจาํกดั การพฒันาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกๆดา้นได้
- คุณภาพในการจดัองคค์วามรู้ดา้นเกษตรและส่งเสริมอาชีพยงัตาํทงัเชิงปัจเจกบุคคลและการรวมกลุ่ม
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- มีการอพยพเคลือนยา้ยแรงงานจาํนวนมากเมือเทียบกบัจงัหวดัอืนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
- แรงงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานต่างชาติแอบแฝงเป็นจาํนวนมาก
- เด็กและเยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษาตาํลงและมีค่านิยมวฒันธรรมต่างประเทศมากขึน
- การเมืองระดบัทอ้งทีมุ่งผลประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่อุดมการณ์ในการทาํงาน
- ปัจจยัพืนฐานการผลิตไม่เอืออาํนวยต่อการเกษตรเนืองจากมีพืนทีทีเป็นดินเคม็กระจายตวัอยูห่ลายแห่ง
- คุณภาพชีวติและรายไดต่้อหวัและผลิตภณัฑม์วนรวมของจงัหวดัค่อนขา้งตาํเมือเทียบกบัลาํดบัของประเทศ
- มีความคิดขดัแยง้ทางสังคมในบางพืนทีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาโดยเฉพาะการพฒันาแหล่งนาํหรือการ

ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
โอกาส (Opportunities : O)

- กระแสความตอ้งการอาหารปลอดภยั อาหารคุณภาพของสังคมโลกค่อนขา้งสูง
- กฎหมายเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากขึน
- นโยบายภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพิมศกัยภาพประชาชนเพือรองรับการ

เปลียนแปลง
- นโยบายภาครัฐในการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน ระบบขนส่งโลจิสติกส์ เชือมโยงการติดต่อคา้ขายกบั

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
- นอ้มนาํกระแสพระราชดาํรัส เรือง “หลกัปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง” (Philosophy of Sufficiency Economy)
- ส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป และพืชพลงังานทดแทน
- สนบัสนุนสินเชือเพือการเกษตร นโยบายกองทุนหมู่บา้น (SML) นโยบายส่งเสริมผลิตภณัฑร์ะดบัหมู่บา้น

ชุมชน (OTOP)
- มีโอกาสทีจะส่งแรงงานไปทาํงานต่างประเทศและร่วมลงทุนกบัต่างประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มนาํโขง (Greater

Mekong Sub-region,GMS)
- ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด

ตามความตอ้งการของประชาชน
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีสภาทอ้งถิน ทีสามารถออกกฎหมาย ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ มีความเป็นอิสระในการบริหาร การกาํหนดนโยบาย
- กระแสหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหป้ระชาชนรู้จกัการดาํรงชีวติทีอยูร่อดได้
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- มีพืนทีเกษตรกรรมจาํนวนมากเหมาะกบัอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป (ขา้ว นาํตาล ผลิตภณัฑม์นั )
ภัยคุกคาม  (Threats: T)

- ระบบชลประทานไม่เพียงพอและทัวถึง
- การอพยพเคลือนยา้ยประชากรแฝงในจงัหวดั ส่งผลต่อความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในทอ้งถินเดิม
- การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผูบ้ริหารในจงัหวดั ส่งผลต่อการพฒันาทีไม่ต่อเนือง
- ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินมีความหลากหลายซบัซอ้นเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ข
- ภยัพิบติัทางธรรมชาติทีทวคีวามรุนแรง ไม่สามารถรับมือไดท้นัท่วงที
- การจดัสรรงบประมาณให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตามแผนการกระจายอาํนาจไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว้
- การกาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑต่์างๆ จากส่วนกลางสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยงัขาดความชดัเจน
- สินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนเขา้มาแยง่พืนทีการตลาดมากขึน
- ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ( ขา้ว มนัสาํปลงั ออ้ย ) รวมถึงการผนัผวนของราคานํามนัส่ง

ผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต
- มีภาวะของการเกิดโรคติดต่อจากการอพยพเคลือนยา้ยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหค้วามสาํคญัการโครงสร้างพืนฐานเพือสิงก่อสร้างมากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน
- ค่านิยมทางวฒันธรรมต่างประเทศ (ตะวนัตกและเกาหลี)เขา้มาเปลียนแปลงวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชน
- นโยบายการพฒันาประเทศของรัฐขาดความต่อเนือง
- การเมืองเขา้แทรกแซงการทาํงานของขา้ราชการ
- งบประมาณในการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไม่สมดุลกบัอาํนาจหนา้ทีและพืนที

สรุปประเด็นปัญหาทีสําคัญของจังหวดัมหาสารคาม
- ปัญหาดา้นเด็กและเยาวชน เช่น คุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวติ ค่านิยม และวฒันธรรม ฯลฯ
- ปัญหาความอยากจนและรายได ้เช่น หนีสิน ค่าจา้งแรงงานขนัตาํ ฯลฯ
- ปัญหาดา้นแหล่งกกัเก็บนาํ เช่น ความไม่พร้อมขององคก์าร  ความขดัแยง้ทางสังคม ฯลฯ
- ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติและความแหง้แลง้
- ปัญหาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืนฐานไม่เพียงพอ
- ปัญหาของนกัการเมือง เช่น การเปลียนแปลงนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน การแทรกแซงของขา้ราชการ ฯลฯ
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- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม เชิงพืนทีสาํหรับการเกษตร เช่น ดินเคม็ และปัญหาทีดินทาํกิน ปัญหาขยะ
การทิงของเสียจากชุมชน บา้นเรือน โรงงาน

- ปัญหาแรงงานอพยพยา้ยถินฐาน ทาํใหข้าดแคลนแรงงาน
- ปัญหาการควบคุมปัจจยัทีก่อใหเ้กิดอาชญากรรม เช่น แหล่งอบายมุข แรงงานต่างชาติ ยาเสพติดเป็นตน้
- ปัญหาประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เช่น การจดัสรรงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
วสัิยทัศน์ ของ จงัหวดัมหาสารคาม
“ เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ศูนย์กลางทางการศึกษาและวฒันธรรม  ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี ”
ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา  ประกอบดว้ย ดา้น ดงันี

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาที ปรับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตรใหเ้อือต่อการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารคุณภาพ
แนวทางการพฒันา

. เพิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรเพือการเกษตร

. เพิมมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพและปลอดภยั

. สร้างความเขม้แขง็และศกัยภาพใหแ้ก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมการคา้การลงทุน และการท่องเทียวเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม
แนวทางการพฒันา

. เพิมปริมาณและปัจจยัทีเอือต่อการลงทุน

. ผลิตภณัฑชุ์มชนเกษตรแปรรูป และผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมการเกษตรทีรับรองมาตรฐาน

. เพิมช่องทางการตลาด
4. เพิมรายไดจ้ากการบริการดา้นการท่องเทียว
5. สิงแวดลอ้มอยูใ่นสภาวะสมดุล

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาที ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพือยกระดบัสู่การเป็นศูนยก์ลางบริการ
ทางการศึกษาและวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

แนวทางการพฒันา
. มีการบูรณาการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาทังระบบ
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. ส่งเสริมการศึกษา วิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ เพือบริการทางวชิาการสู่ชุมชน

. สร้างเครือข่ายร่วมมือทางการศึกษาและวฒันธรรมทงัในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอืออาทรและสมานฉนัท์
แนวทางการพฒันา

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข
2. ลดอตัราการวา่งงานและเพิมทกัษะแรงงานใหไ้ดม้าตรฐานการฝึกอบรมอาชีพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกตอ้งและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม
4. เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ
5. เพิมความสมานฉนัทใ์หเ้กิดขึนในสังคม
6. เพิมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

4. นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิน
1. การสร้างและบาํรุงรักษาแหล่งนาํ  โดยเพิมแหล่งนาํเพือใชใ้นการอุปโภค บริโภคหรือเพอืใชใ้นดา้น

การเกษตร
ใหค้รอบคลุมอยา่งทัวถึง ก่อสร้าง บาํรุงรักษา ประปาหมู่บา้น ฝายนาํลน้บ่อนาํบาดาล ขดุลอกลาํห้วย สระนาํในเขตพืนที
ใหท้ัวถึงต่อความตอ้งการของประชาชน

2. แกไ้ขระบบนาํประปา รวมทงัการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการนาํประปาของ
หมู่บา้น

3. การสร้างและบาํรุงรักษาถนน  และทางทีเชือมระหวา่งหมู่บา้น
. การปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนาํ  และร่องระบายนาํตามถนนหมู่บา้นใหมี้มาตรฐาน

5. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร
6. ติดตงัไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืนทีตาํบลโนนแดงใหค้รอบคลุมและทัวถึง
7. การส่งเสริมจารีตประเพณี  และวฒันธรรม  การส่งเสริม  ฮีต   คลอง
8. ส่งเสริมสนบัสนุนอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวนัแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในพืนที
9. สนบัสนุนทุนการศึกษา และสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการสอนเพือการศึกษาใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก
และโรงเรียนในเขตพืนทีเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพืนที

. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาและของวดัภายในตาํบล
11. ส่งเสริมอาชีพและพฒันาฝีมือแรงงาน  และเพิมรายไดใ้หก้บัประชาชน
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12. ส่งเสริมการจดัตงัตลาดชุมชนของตาํบล
13. ส่งเสริมและพฒันาดา้นสวสัดิการของชุมชน / หมู่บา้นในเขต อบต.
14. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
15. สนบัสนุนการซ่อมแซมสร้างบา้นใหก้บัผูย้ากไร้  ดอ้ยโอกาส

. ส่งเสริมการเล่นกีฬาในตาํบล ทงัระดบัหมู่บา้น  สถานศึกษา  ระดบัอาํเภอ

. ส่งเสริมการพฒันาเยาวชน ประชาชน ในเขตพืนที

. เพิมประสิทธิภาพของงานป้องกนัฯโดยการจดัอบรม  อปพร. และส่งเสริมองคก์รต่างๆในพืนที
19. การรักษาสิงแวดลอ้ม การจดัหาทีทิงขยะ  และรถเก็บขยะ
20. ส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเทียวเชิงเกษตรกรรม  การท่องเทียวเชิงงานประเพณี  วฒันธรรม
21. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตาํบลโนนแดงมีความรู้เกียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ รวมทงัสามารถ
ปฐมพยาบาลเบืองตน้ได้

. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในตาํบล มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง โดยส่งเสริมใหมี้การออกกาํลงักายในเขตตาํบล
23. การสนบัสนุนประชาคมองคก์รประชาชน
24. ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดบา้นน่าอยูน่่ามองมากขึน

จดัซือเครืองเสียงชุดใหญ่  จดัหา รถดูดส้วม จดัหารถนาํเพือใหบ้ริการประชาชนเพือใชใ้นงานต่าง  ๆ
ส่งเสริมการเพิมความรู้ให้กบัเจา้หนา้ที สมาชิก อบต. ละหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตาํบล

27 ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
28 พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ในพืนทีตาํบลโนนแดง และพืนทีสาํนกังาน อบต.โนนแดงใหส้วยงาม
29 พฒันาและปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตตาํบลใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดีมีคุณภาพ

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืนฐาน

แนวทางการพฒันา
1. ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟ้าแรงตาํหรือระบบไฟฟ้าสาธารณะ
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ระบบนาํประปา แหล่งเก็บนาํ  และพฒันาแหล่งนาํธรรมชาติ

. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  รักษาถนน  สะพานและร่องระบายนาํ
ยุทธศาสตร์ที 2 การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แนวทางการพฒันา
1. ส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน
2. ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา
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3. ส่งเสริมศาสนา  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิน
ยุทธศาสตร์ที 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

แนวทางการพฒันา
1. พฒันาและส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน

.  ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและสังคม

แนวทางการพฒันา
1. ส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
2. การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
3. การสร้างชุมชนเขม้แขง็
4. ส่งเสริมและพฒันากลุ่มเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แนวทางการพฒันา

1. สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
2. การกาํจดัขยะและสิงปฏิกลู

ยุทธศาสตร์ที 6 การพฒันาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพฒันา

1. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและสร้างความรู้ความเขา้ใจทางดา้นสุขภาพอนามยั
. ส่งเสริมการป้องกนัโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพฒันา

1. พฒันาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 8 การพฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล

แนวทางการพฒันา
1. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร



สวนที ่5
แบบ ผ.03

บัญชีสรปุโครงการพฒันา
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพืนฐาน   1.1 ปรับปรงุ/ขยายเขตไฟฟ้า
หรอืระบบไฟฟ้าสาธารณะ

11      2,900,000 13        3,500,000 15 4,700,000 39 11,100,000

   1.2 กอ่สรา้ง ปรับปรงุ
ซอ่มแซม ระบบนําประปา
ภาชนะเก็บนํา และพัฒนา
แหลง่นําธรรมชาติ

11    14,224,200 23    112,584,000 18 120,356,600 52 247,164,800

   1.3 กอ่สรา้ง ปรับปรงุ รักษา
ถนน สะพาน และรอ่งระบายนํา

50    80,530,000 26      65,130,000 13 51,030,000 89 196,690,000

รวม 72    97,654,200 62    181,214,000 46     176,086,600 180     454,954,800
2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม
   2.1 สง่เสรมิการรับรูข้อ้มลู
ขา่วสารใหแ้กป่ระชาชน

4         950,000 4           950,000 4            950,000 12 2,850,000

   2.2 สง่เสรมิสนับสนุน
การศกึษา

11    14,610,000 8      14,000,000 8 14,000,000 27 42,610,000

   2.3 สง่เสรมิศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน

6      1,300,000 4           850,000 4 850,000 14 3,000,000

รวม 21    16,860,000 16      15,800,000 16       15,800,000 53       48,460,000

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

3) ยทุธศาสตรก์ารพฒัาดา้น
เศรษฐกจิ
   3.1 พัฒนาและสง่เสรมิอาชพี
ใหแ้กป่ระชาชน

14      2,170,000 12        2,050,000 12 2,050,000 38 6,270,000

   3.2 สง่เสรมิเศรษฐกจิแบบ
พอเพยีง

7      1,490,000 5        1,300,000 5 1,300,000 17 4,090,000

รวม 21      3,660,000 17        3,350,000 17         3,350,000 55       10,360,000
4) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นคณุภาพชวีติและสงัคม
   4.1 สง่เสรมิการจัดสวัสดกิาร 4      3,620,000 4 3,620,000 4 3,620,000 12 10,860,000
   4.2 การรักษาความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิ

7      2,050,000 7 2,050,000 7 2,050,000 21 6,150,000

   4.3 การสรา้งชมุชนเขม้แข็ง 15      5,730,000 8 4,250,000 8 4,250,000 31 14,230,000
   4.4 สง่เสรมิและพัฒนากลุม่
เยาวชน

1         100,000 1           100,000 1            100,000 3 300,000

รวม 27    11,500,000 20      10,020,000 20       10,020,000 67       31,540,000
5) ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ
การเกษตรกรรม และการ
บรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิงแวดลอ้ม
   5.1 พัฒนา สง่เสรมิสมรรถนะ
การทํางานของบคุลากรทอ้งถิน
ทกุระดับอยา่งตอ่เนือง

2         450,000 2           450,000 2            450,000 6 1,350,000

   5.2 การกําจัดขยะและสิง
ปฏกิลู

6         850,000 6 850,000 7 10,450,000 19 12,150,000

รวม 8      1,300,000 8        1,300,000 9       10,900,000 25       13,500,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นสาธารณสขุ
   6.1 สง่เสรมิสขุภาพของ
ประชาชนและสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นสขุภาพอนามัย

1         200,000 1           200,000 1            200,000 3 600,000

   6.2 สง่เสรมิการป้องกนั
โรคตดิตอ่

4      1,150,000 4        1,150,000 4         1,150,000 12 3,450,000

รวม 5      1,350,000 5        1,350,000 5         1,350,000 15         4,050,000
7) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นการเมอืงและการบรหิาร
   7.1 พัฒนาการเมอืงและการ
บรหิาร

26      8,643,680 7 8,250,000 7 8,250,000 40 25,143,680

รวม 26      8,643,680 7        8,250,000 7         8,250,000 40       25,143,680
8) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ศกัยภาพของเจา้หนา้ที
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
   8.1 พัฒนาศักยภาพของ
บคุลากร

4      3,700,000 4        3,700,000 4         3,700,000 12 11,100,000

รวม 4      3,700,000 4        3,700,000 4         3,700,000 12       11,100,000
รวมท ังสิน 184  144,667,880 139    224,984,000 124     229,456,600 447     599,108,480
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



แบบ ผ.01
บัญชีโครงการพฒันา
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2560 2561 2562
1 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.

 1
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.

โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

2 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 2

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

3 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 6

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

4 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

5 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 17(พรอมลงหมอแปลง)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        550,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

6 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 19

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

7 ติดต้ัง/ซอมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ/ไฟสองสวางแบบเสาสูงบริเวณพื้นท่ี
 สนง.อบต.โนนแดง/และพื้นท่ีถนนสาธารณะ
หนาสํานักงานฯ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

8 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 3

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

9 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 7

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

10 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 11

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

11 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 18

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

12 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟจราจร กระจกนูนตามแยก
ภายในหมูบาน/ปายบอกสถานท่ี/ปายบอก
เสนทาง ม. 3

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          50,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

13 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 3

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

14 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 4

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

15 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 5

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

16 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 7

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

17 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

18 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

19 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 11

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

20 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 12

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

21 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 13

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



33

2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

22 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 14 (พรอมลงหมอแปลง)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        550,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

23 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 15

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

24 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 16

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

25 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 18

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

26 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า/แรงสูงภายในหมูบาน ม.
 20

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        350,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

27 ติดต้ัง/ซอมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ/ไฟสองสวางแบบเสาสูงบริเวณพื้นท่ี
 สนง.อบต.โนนแดง/และพื้นท่ีถนนสาธารณะ
หนาสํานักงานฯ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000         500,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

28 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 4

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



34
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

29 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 5

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

30 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 8

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

31 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 6

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

32 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 14

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

33 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน ม. 15

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

34 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟจราจร กระจกนูนตามแยก
ภายในหมูบาน/ปายบอกสถานท่ี/ปายบอก
เสนทาง ม. 5

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          50,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟาหรือระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

35 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟจราจร กระจกนูนตามแยก
ภายในหมูบาน/ปายบอกสถานท่ี/ปายบอก
เสนทาง ม. 13

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          50,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

36 สงเสริม สนับสนุน การติดต้ัง/ซอมแซม/
ปรับปรุงระบบไฟจราจร กระจกนูนตามแยก
ภายในหมูบาน/ปายบอกสถานท่ี/ปายบอก
เสนทาง ม. 19

เพื่อใหการคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          50,000 การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



36

2560 2561 2562
1 เจาะนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณครบชุด ม.2 เพื่อใหมีนํ้าใชทาง

การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          85,600 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

2 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 8 เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

3 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 10 เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

4 กอสรางระะบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 15 (คุม
โนนหญาคา)

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

5 เปล่ียนทอประปา จาก ม. 19 ไปโรงเรียนโนน
แดงวิทยาคม

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

6 ขุดเจาะบอนํ้าบาดาลภายในเขต อบต.โนนแดง เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        960,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภคบริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

7 ขุดลอกสระฝายอีเป ม. 16 เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

8 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ฝายนํ้าลนลําหวย
คอ ม. 17

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

9 สนับสนุนการขุดสระนํ้าประจําครัวเรือน เพื่อใหมีนํ้ากินนํ้าใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      3,000,000 มีนํ้ากินนํ้าใช มีนํ้ากินนํ้าใชอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

10 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 1 เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
และการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค บริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

11 ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ม. 1 เพื่อใหมีนํ้าใชใน
การเกษตรการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

          85,600 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

12 ขุดเจาะนํ้าบาดาลขนาดใหญเพื่อการเกษตร ม.
11

เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

13 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 12 เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

14 ขุดเจาะนํ้าบาดาลขนาดใหญเพื่อการเกษตร ม.
12

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

15 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 14 เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

16 ขุดเจาะนํ้าบาดาลขนาดใหญเพื่อการเกษตร ม.
15

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

17 ขุดเจาะนํ้าบาดาลขนาดใหญเพื่อการเกษตร ม.
20

เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

18 กอสรางระะบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 18 เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชรอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

19 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง ม. 19 เพื่อใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,771,000 มีนํ้าประปาใชในการ
อุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

20 ขุดเจาะนํ้าบาดาลขนาดใหญเพื่อการเกษตร ม. 4 เพื่อใหมีนํ้าใชทาง
การเกษตรและในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีนํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ
ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภคบริโภค

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



40

2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

21 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยปอพาน ม. 2 พรอมฝายกั้น
นํ้าและถนนลูกรังบนลําหวย

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

22 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ สระดอนปูตา ม. 3

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      5,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

23 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยกุดเหลือง วั งขอนจิกตลอด
สาย พรอมฝายกั้นนํ้า ม. 5

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

24 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ หนองหวา ม. 6

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      5,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

25 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยวังขอนจิก(ตอนบน)ตลอด
สายพรอมฝายกั้นนํ้า 6 จุด ม. 7

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

26 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยหนองสิม ม. 9

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

27 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ หนองคู(ขยายขนาด) ม. 10

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

28 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยหนองสิม ม. 10

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

29 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ (ขยายคันคูหนองสิมพรอมลงลูกรัง)
ม. 2

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

30 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ สระปาหวาย ม. 11

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

31 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยหนองเหลา พรอมฝายกั้นนํ้า
3 จุด ม. 12

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

32 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยดอนนํ้าแกวตลอดสายพรอม
ฝายกั้นนํ้า 7 จุด ม. 13

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

33 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยโสกอีเพ็งตลอดสายพรอม
ฝายกั้นนํ้า 5 จุด ม. 4-ม..14

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

34 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ สระฝายอีเป ม. 16

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

35 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ อาง/สระหนองกุง ม. 17

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

36 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยหลมพรอมฝายกั้นนํ้า 5 จุด
ม. 18

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



44

2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

37 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยขุนกําจัด ม. 19

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

38 ขุดลอกหวย/คลอง/หรือสระนํ้า/แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ ลําหวยบานศาลาพรอมฝายกั้นนํ้า 5
จุด ม. 20

เพื่อใหมีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชในการ
อุปโภค-บริโภค มีนํ้าใช
ทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 มีทางเดินนํ้าและ
รักษาแหลงนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค มี
นํ้าใชทางการเกษตร
อยางเพียงพอ

มีนํ้าใชทางการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

39 ปรับปรุง/ซอมแซม/สระนํ้า/หนองนํ้าหรือ
แหลงนํ้าธรรมชาติ (ถมสระนํ้าเพื่อสรางลาน
กีฬา) ม. 11

เพื่อใหไดออกกําลังกายมี
สุขภาพท่ีดี

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

40 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ลําหวยปอพาน
ตอนกลาง ม. 1

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

41 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ฝายนําลนลําหวย
เหลา (แบบรถยนตผานได) ม. 3

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

42 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ดอนปูตา (แบบ
รถผานได) ม. 6

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



45
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

43 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ลําหวยผักหนาม
ตอนบน (แบบรถผานได) ม. 8

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

44 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ฝายกั้นนํ้าลําหวย
หนองเหลา ม. 12

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

45 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ฝายกั้นนํ้าลําหวย
อีเป(แบบรถผานได) ม. 16

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

46 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ลําหวยคอ ม. 17 เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

47 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ลําหวยผักหนาม
(บล็อกคอนเวิรด) ม. 17

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

48 กอสราง/ซอมแซมฝายนํ้าลน ลําหวยปอพาน ม.
 19

เพื่อแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 แกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าในฤดูแลง

มีนํ้าใชตลอดป กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

49 สนับสนุนการขุดสระนํ้าประจําครัวเรือน เพื่อใหมีนํ้ากินนํ้าใช ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      3,000,000       3,000,000 มีนํ้ากินนํ้าใช มีนํ้ากินนํ้าใชอยางเพียงพอ กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

50 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงพรอม
อุปกรณครบชุด ม.1

เพื่อประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางเพียงพอและท่ัวถึง

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        240,000 ระบบประปา ประชาชนมีระบบประปา
หอถังสูงสําหรับอุปโภค
บริโภค

กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ



46
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา ภาชนะเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

51 โครงการกอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบาย
นํ้า ม.11

เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขัง ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 ระบบระบายนํ้า มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ
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2560 2561 2562
1 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง

หมูบาน ม. 3 เช่ือม ม. 12
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

2 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 4

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

3 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 5 (เสนแยกไป อบต.โนนแดง)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

4 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 5 เช่ือมบานเขวาไร ตําบลเขวาไร

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      4,410,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

5 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 6 ถึงถนนลาดยาง

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

6 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 7

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

7 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 8 เช่ือมบานหัวขัว ตําบลโนนราษี

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

8 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

9 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 11

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

10 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 12 เช่ือม ม. 11

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

11 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 13

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

12 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/รอบหมูบาน
 ม. 14

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

13 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 15 เช่ือม ม. 7

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      4,660,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

14 กอสรางถนน คสล. ม. 16 (ไปวัดปา) เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

15 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน/รอบ
หมูบาน ม. 16

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

16 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน/รอบ
หมูบาน ม. 20

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

17 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 15 (คุมโนนหญาคา) เช่ือม ม. 8

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      8,720,000       8,720,000       8,720,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

18 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 7 เช่ือมบานหวยทราย ตําบลโนน
ราษี

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      3,500,000       3,500,000       3,500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

19 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 5 เช่ือมบานเขวาไร ตําบลเขวาไร

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      4,410,000       4,410,000       4,410,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

20 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 5 เช่ือม ม. 14

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    19,800,000     19,800,000     19,800,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

21 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 3

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

22 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 4 เช่ือมบานโนนเกษตร

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      5,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

23 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 4 เช่ือม ม. 6

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      3,500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

24 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 5 เช่ือม ม. 14

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    12,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

25 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.2 (สายทางบานหัวนาไทแยกบานดงมวง)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

26 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.8 ถึงบานหัวขัว

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

27 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.8 (ถนนลูกรังภายในหมูบาน)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

28 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(ถนนบุกเบิก) ม.10 (คุมนอย)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

29 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.14 ทิศตะวันออกหมูบาน(ถนนบุกเบิก)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

30 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.17 เช่ือม ม. 15

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

31 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.18 เช่ือม ม. 9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

32 กอสราง/ซอมแซมสะพานขามลําหวยปอพาน
บานโนนแดง ม.1 - บานหนองขา

เพื่อใหมีสะพานขามได
อยางปลอดภัยและสัญจร
ไปมาสะดวก

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 มีสะพานขามได
อยางปลอดภัย
และสัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

33 กอสราง/ซอมแซมสะพานขามลําหวยผักหนาม
ตอนบน ม.8

เพื่อใหมีสะพานขามได
อยางปลอดภัยและสัญจร
ไปมาสะดวก

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 มีสะพานขามได
อยางปลอดภัย
และสัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

34 กอสราง/ซอมแซมสะพานขามลําหวยผักหนาม
 ม.17

เพื่อใหมีสะพานขามได
อยางปลอดภัยและสัญจร
ไปมาสะดวก

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 มีสะพานขามได
อยางปลอดภัย
และสัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

35 กอสราง/ซอมแซมสะพานขามลําหวยหลม ม.18 เพื่อใหมีสะพานขามได
อยางปลอดภัยและสัญจร
ไปมาสะดวก

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 มีสะพานขามได
อยางปลอดภัย
และสัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

36 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 1 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

37 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 4 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

38 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 5
(พรอมบอพักนํ้าเสีย)

แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

39 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 6 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

40 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 7 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

41 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 10 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

42 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 13
(พรอมบอพัก)

แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

43 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 18 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

44 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 20 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

45 กอสราง/ซอมแซมถนน คสล. ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 2 (เสนขางวัดเช่ือมโคกเห็ด
ไค)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

46 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน (พรอมยายเสาไฟฟา) ม. 2

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

47 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 3 ไปดอนปูตา

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

48 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 7 เช่ือม ม. 15

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

49 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 8 เช่ือม ม. 9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

50 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน (เสนหนาวัดดานทิศเหนือ) ม.9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

51 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน (จากวัดไปบานโนนสะอาด) ม. 9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

52 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 10 เช่ือม ม. 5

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      6,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

53 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 20 เช่ือม ม.9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

54 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 20 เช่ือม ม. 13

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      4,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

55 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 10 เช่ือมบานโกฑา

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

56 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน (เสริมไหลทางถนนภายใน
หมูบาน) ม. 16

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

57 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 18

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

58 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 14 เช่ือม ม. 4

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      5,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

59 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 5 เช่ือม ม. 2

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      6,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

60 กอสราง/ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 5 เช่ือม ม. 10

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

    10,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

61 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.3 เช่ือมโรงเรียนบานหัวหนอง

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

62 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.4 เช่ือม ม. 12

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

63 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(ยกรองพูนดิน) ม.7 เช่ือมบานโนนราษี

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

64 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(หินคลุก) ม.14 เช่ือม ม. 6

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,000,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

65 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(หินคลุก) ม.15 เช่ือมแยก ม. 5 ไป ม. 9

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

66 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(หินคลุก) ม.15 เช่ือมแยกลานออยไป อบต.

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

67 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(ลูกรัง) ม.20 เช่ือมบานหนองขาม

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        500,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

68 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.19
(เสนหวยปอพาน หนองคูขาด)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

69 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 2 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

70 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 9 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

71 กอสรางรองระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า ม. 11 แกไขปญหานํ้าขัง นํ้าเสีย ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 แกไขปญหานํ้าขัง
นํ้าเสีย

มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

72 ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
(ลูกรัง) ม.13 เช่ือมบานหนองปอฯ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        300,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

73 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13
 ถึง วัดบานโนนทอง

เพื่อใหประชาชาสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ประชาชาสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

75 โครงการกอสรางรัวดานทิศตะวันออกปา
สาธารณะโคกหินรอง

เพื่อใหมีแนวเขตรั้วรอบ
ขอบชิดพื้นท่ีปาสาธารณะ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 ความเปนสัดสวน
ปาโคกสาธารณะ

ปาโคกสาธารณะมีแนวเขต
รั้วรอบขอบชิด

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

76 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะภายใน
บริเวณ อบต.โนนแดง

เพื่อบริการประชาชนและ
ผูมาติดตอราชการ

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        200,000 หองนํ้าสาธารณะ ประชาชนและผูมาติดตอ
ราชการมีหองนํ้าใชเพียงพอ

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

77 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน ม.14

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

78 โครงการซอมแซมผิใจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน ม.3

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

79 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหรือลงหินคลุก ม.
14 เช่ือม - ม.6

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

        100,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน และรองระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

80 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการปูยางพาราแอสฟลติกคอนกรีต
ปดทับ สายทางสามแยก ทล.219 ถึง บาน
มะขามหวาน ม.11

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      1,350,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

81 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการปูยางพาราแอสฟลติกคอนกรีต
ปดทับ สายทางบานเหลาตามา ม.5 ถึง บาน
หนองทุม ม.7

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      3,180,000 การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย

กองชาง, หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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1 สนับสนุนการสรางศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมความรูใหกับ

ประชาชน
ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        350,000         350,000         350,000 สงเสริมความรู
ใหกับประชาชน

ประชาชนมีความรูเกิด
ประโยชนตอการพัฒนา
ตําบล

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 สงเสริมการประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุ / ส่ือ
ส่ิงพิมพ

เพื่อเปนมีชองทางการรับรู
ขาวสารของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 มีชองทางการรับรู
ขาวสารของ
ประชาชน

มีชองทางการรับรูขาวสาร
ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 สงเสริมสนับสนุนส่ือส่ิงพิมพ/ใหชุมชน/
หนวยงานราชการในพื้นท่ีตําบลฯ/ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ/รพ.สต./โรงเรียนในพื้นท่ีเขตตําบลฯ

เพื่อเปนชองทางการรับรู
ขาวสารของประชาชน/
หนวยงานราชการในพื้นท่ี

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 มีชองทางการรับรู
ขาวสารของ
ประชาชน/
หนวยงานราชการ
ในพื้นท่ี

มีชองทางการรับรูขาวสาร
ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 สนับสนุนการประชาสัมพันธของ กํานัน/
ผูใหญบาน/ ส.อบต.

เพื่อเปนชองทางการรับรู
ขาวสารของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 มีชองทางการรับรู
ขาวสารของ
ประชาชน

มีชองทางการรับรูขาวสาร
ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
1 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 3
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

2 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 4

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนไดมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

3 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 7

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนไดมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

4 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 10

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนไดมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

5 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 17

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนไดมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

6 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีตําบลโนนแดง ม. 19

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามแบบของ อบต.
โนนแดง หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

      2,500,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, กองชาง

7 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเพิ่มข้ึน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000         300,000         300,000 คุณภาพชีวิตของ
เด็กเพิ่มข้ึน

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนไดมี
โอกาสทางการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

8 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กไดด่ืมนมทุกคน ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      2,300,000       2,300,000       2,300,000 เด็กไดด่ืมนมทุกคน เด็กทุกคนไดด่ืมนมทุกวัน
ตามเกณฑ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กไดมีอาหาร
กลางวันรับประทาน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      5,250,000       5,250,000       5,250,000 เด็กไดมีอาหาร
กลางวันรับประทาน

เด็กทุกคนมีอาหารกลางวัน
เพื่อรับประทาน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเขตบริการ
 อบต. (ท้ัง 10 โรงเรียน)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
โรงเรียน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 เกิดการพัฒนา
โรงเรียนและ
นักเรียนเพิ่มข้ึน

เกิดการพัฒนาโรงเรียนและ
นักเรียนเพิ่มข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
โรงเรียน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000         150,000         150,000 เกิดการพัฒนา
โรงเรียนและ
นักเรียนเพิ่มข้ึน

เกิดการพัฒนาโรงเรียนและ
นักเรียนเพิ่มข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

12 จัดอบรมหรือประชาสัมพันธใหความรูตาง ๆ ท่ี
ประชาชนควรรู

เพื่อสงเสริมความรูใหกับ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมีความรู
เกิดประโยชนตอ
การพัฒนาตําบล

ประชาชนมีความรูเกิด
ประโยชนตอการพัฒนา
ตําบล

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

13 โครงการกิจกรรมมหกรรมการศึกษา เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมดานการศึกษา

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          50,000 เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีสวน
รวมในการ
กิจกรรมมหกรรม
การศึกษา

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดรับความรูและให
ความสําคัญกับการศึกษา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูใหแก
บุคลากรผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุ
คลการทางการศึกษา

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          50,000 บุคลากรมีความรู
ความสามารถ
เพิ่มข้ึน

บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู ความสามารถ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

15 คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 7 ศูนย

เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอนของศุนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 7 ศูนย

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        510,000 พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีพัฒนาการและ
เรียนรูไดมากข้ึน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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1 สงเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒธรรม และ

ศาสนา ประเพณีวันสงกรานต
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000         150,000         150,000 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู
ตลอดไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2 สงเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒธรรม และ
ศาสนา ประเพณีทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู
ตลอดไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3 สงเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒธรรม และ
ศาสนา ประเพณีวันลอยกระทง

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000         300,000         300,000 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู
ตลอดไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 สงเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒธรรม และ
ศาสนา ประเพณีบุญบ้ังไฟ

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู
ตลอดไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

5 โครงการจัดทําพิธีทางศาสนาและงานประเพณี
ท่ีสําคัญของทุกป

เพื่อสงเสริมการจัดทําพิธี
ทางศาสนาและงาน
ประเพณีท่ีสําคัญ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        350,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนใหความสําคัญ
กับพิธีทางศาสนา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 3 สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน  และประเด็นท่ี 3.3 สนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 3 สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาของวัดใน
เขตตําบลโนนแดง

เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนใหความสําคัญ
ทางศาสนา

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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1 ฝกอบรมอาชีพหรือใหความรูแกประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

ประชาชน
ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

2 สงเสริมสนับสนุนการปองกัน/พัฒนาเกี่ยวกับ
การเกษตรในตําบล

เพื่อสงเสริมการทํา
เกษตรกรรมใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000         150,000         150,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

3 สงเสริมกลุมอาชีพ/กอสรางอาคารโรงสีขาว
กลอง ม. 9

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        250,000         250,000         250,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

4 สงเสริมกลุมอาชีพนํ้าดื่ม ม. 10 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

5 สงเสริมกลุมอาชีพนํ้าดื่ม ม. 11 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

6 สงเสริมกลุมอาชีพทอเสื่อกก ม. 13 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

7 สงเสริมกลุมอาชีพ ม. 16 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

8 สงเสริมกลุมปุยชีวภาพ เพาะเห็ด ทําขนม ม. 18 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

9 สงเสริมกลุมอาชีพทําขนม เพาะเห็ด ทอเสื่อ ม.
 20

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

10 สงเสริมกลุมอาชีพทอเสื่อ ม. 4 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

11 สงเสริมกลุมอาชีพปลูกถ่ัวลิสง ม. 2 เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          50,000           50,000           50,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี สวนสงเสริม
การเกษตร

12 สงเสริมกลุมอาชีพนวดแผนไทยท้ัง 20 หมูบาน เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดี

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี กองสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒาดานเศรษฐกิจ
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒาดานเศรษฐกิจ
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

13 โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของศัตรูพืชและโรคสัตว

เพื่อสงเสริมการปองกัน
และควบคุมการแพร
ระบาดของศัตรูพืชและ
โรคสัตว

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          70,000 ประชาชนมีความรู
ในการปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของศัตรูพืช
และโรคสัตว

ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของศัตรูพืชและโรค
สัตว

สวนสงเสริม
การเกษตร

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยถายทอด
เทคโนโลยีตําบลโนนแดง

เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          50,000 ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพมา
ยิ่งข้ึน

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีให
มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร
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1 สงเสริมการพัฒนารานคาชุมชนตําบล เพื่อใหประชาชนลด

รายจายและอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        400,000         400,000         400,000 ประชาชนอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ประชาชนอยูแบบพึ่งตนเอง
ได

สวนสงเสริม
การเกษตร

2 สงเสริมการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนภายใน
ตําบลท้ัง 20 หมูบาน

เพื่อใหประชาชนลด
รายจายและอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        400,000         400,000         400,000 ประชาชนอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ประชาชนอยูแบบพึ่งตนเอง
ได

สวนสงเสริม
การเกษตร

3 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อใหประชาชนลด
รายจายและอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ประชาชนอยูแบบพึ่งตนเอง
ได

สวนสงเสริม
การเกษตร

4 ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดบานโนนแดง ม. 19 เพื่อใหประชาชนลด
รายจายและอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ประชาชนอยูแบบพึ่งตนเอง
ได

สวนสงเสริม
การเกษตร

5 สงเสริมกลุมอาชีพเกษตรอินทรียฯภายใน
ตําบลท้ัง 20 หมูบาน

เพื่อใหประชาชนลด
รายจายและอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนอยูแบบ
พึ่งตนเองได

ประชาชนอยูแบบพึ่งตนเอง
ได

สวนสงเสริม
การเกษตร

6 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรภายใน
ตําบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กลุมเกษตรกรภายใน
ตําบลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000 เกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สวนสงเสริม
การเกษตร

7 โครงการสนับสนุนโครงการนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          40,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถนํา
แนวทางตามพระราชดําริไป
ใชในชีวิตประจําวันได

สวนสงเสริม
การเกษตร

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒาดานเศรษฐกิจ
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา
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1 สวัสดิการเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน
ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

2 สวัสดิการผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

3 สวัสดิการคนพิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

4 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพแก
ผูปวยเอดส

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        120,000         120,000         120,000 จํานวนผูปวยเอดส
ท่ีไดรับสวัสดิการ

ผูปวยเอดสไดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 สงเสริมการจัดสวัสดิการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร./หรือ

สงเสริมกิจกรรมของ อปพร.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ อปพร.

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 อปพร. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากข้ึน

อปพร. มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน

กองปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2 สงเสริมสนับสนุนงานการกูชีพ (EMS) เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        600,000         600,000         600,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต

สํานักงานปลัด

3 โครงการซอมแซมสรางบานผูยากไร เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        250,000         250,000         250,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
วันปใหม

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักงานปลัด

5 โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
วันสงกรานต

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักงานปลัด

6 โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุภายในตําบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักงานปลัด

7 โครงการกอสราง/ปรับปรุงตลาดกลางชุมชนใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นท่ี

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000         300,000         300,000 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริม
อาชีพของประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพของประชาชน

สํานักงานปลัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
1 สนับสนุนกิจกรรม ปองกันบําบัดฟนฟูและ

แกไขปญหายาเสพติด
เพื่อแกไขปญหายาเสพติด ตามโครงการของ อบต.

โนนแดง
        200,000         200,000         200,000 แกไขปญหายาเสพ

ติด
ปญหายาเสพติดลดลง สํานักงานปลัด

2 จัดหาอุปกรณตรวจสารเสพติด เพื่อแกไขปญหายาเสพติด ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 แกไขปญหายาเสพ
ติด

ปญหายาเสพติดลดลง สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนกิจกรรม ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ

เพื่อแกไขปญหาการทุจริต ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 แกไขปญหาการ
ทุจริต

ปญหาการทุจริตลดลง สํานักงานปลัด

4 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมและตอเติมลาน
กีฬาของ อบต. /ลานกีฬาหมูบาน

เพื่อใหมีลานกีฬาประจํา
หมูบานเปนท่ีเลนกีฬาของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      2,500,000       2,500,000       2,500,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองชาง

5 กอสรางลานกีฬา ม. 5 เพื่อใหมีลานกีฬาประจํา
หมูบานเปนท่ีเลนกีฬาของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองชาง

6 กอสรางลานกีฬา ม. 16 เพื่อใหมีลานกีฬาประจํา
หมูบานเปนท่ีเลนกีฬาของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองชาง

7 กอสราง/ตอเติมศาลาประชาคม ม. 15 เพื่อใหมีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ ภายใน
หมูบาน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000 ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ภายใน
หมูบาน

ประชาชนมีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมตางๆ ภายใน
หมูบาน

กองชาง

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 3 การสรางชุมชนเขมแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 3 การสรางชุมชนเขมแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

8 สนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในตําบล/อําเภอ/
จังหวัด

เพื่อเพิ่มความรักความ
สามัคคีและการเลนกีฬา

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        900,000         900,000         900,000 ประชาชนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและมี
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

9 จัดกิจกรรมสงเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อสงเสริมความสัมพันธ
ในครอบครัว

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          50,000           50,000           50,000 สถาบันครอบครัว
มีความเขมแข็ง
เพิ่มมากข้ึน

สถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็งเพิ่มมากข้ึน

สํานักงานปลัด

10 สงเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อสงเสริมความสําคัญ
และบทบาทของสตรี

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 กลุมสตรีมีความ
เขมแข็งเพิ่มมากข้ึน

กลุมสตรีมีความเขมแข็ง
เพิ่มมากข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

11 สงเสริมกิจกรรมการเทิดทูน/ปกปองสถาบัน/
หมูบานเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อแสดงความมีสวนรวม
ในความจงรักภักดี

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนไดรวม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

ประชาชนไดรวมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

สํานักงานปลัด

12 โครงการบําบัดทุก บํารุงสุข แบบ ABC (Area
Based Callaborative Research)

เพื่อใหความรูแนวทางใน
การบําบัดทุกข บํารุงสุข
แกประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          20,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนเขารวมโครงการ
มีความรูและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

กองสวัสดิการสังคม

13 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
 ระดับชุมชน การสงเสริมการเพิ่มรายได
ภายในหมูบาน ตําบล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัญ
ชาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน การสงเสริมการ
เพิ่มรายไดภายในหมูบาน
ตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          80,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนนําความรูท่ีไดไป
สรางรายไดใหแกครอบครัว

กองสวัสดิการสังคม
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2560 2561 2562
ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 3 การสรางชุมชนเขมแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          40,000 จํานวนผูสูงอายุ ผู
พิการ
ผูดอยโอกาสท่ีเขา
รวมโครงการ

ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ไดทํากิจกรรม
รวมกัน

กองสวัสดิการสังคม

15 โครงการสงเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพยป
ใหม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพยปใหมบรบือ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          40,000 การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนมสวนรวมในการ
จัดโครงการ

กองสวัสดิการสังคม
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1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เยาวชนไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชนเพิ่มความรัก
ความสามัคคี

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 พัฒนาเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน

พัฒนาเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน

สํานักงานปลัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนในทองถ่ิน และประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 4 สงเสริมและพัฒนากลุมเยาวชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.

โนนแดง
        150,000         150,000         150,000 ไดรักษา

สภาพแวดลอมให
ดียิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร

2 การฝกอบรมเชิงอนุรักษปาชุมชน เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000         300,000         300,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมให
ดียิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการเกษตรกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
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1 เตาเผาขยะ อบต. โนนแดง เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.

โนนแดง
      2,000,000       2,000,000       2,000,000 ไดรักษา

สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

กองชาง

2 จัดหาถังขยะภายในครัวเรือน ม. 1 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

3 จัดหาถังขยะภายในครัวเรือน ม. 5 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

4 เตาเผาขยะ/กําจัดขยะ ม. 7 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      1,000,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

5 เตาเผาขยะ/กําจัดขยะ ม. 11 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      1,000,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

6 จัดหาถังขยะภายในครัวเรือน ม. 17 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

7 สถานท่ีกําจัดขยะ ม. 17 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        250,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการเกษตรกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการเกษตรกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีมา

8 จัดหาถังขยะภายในครัวเรือน ม. 20 เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

9 จัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อใหมียานพาหนะ
จัดเก็บขยะ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      5,000,000       5,000,000       5,000,000 มียานพาหนะ
จัดเก็บขยะ

มีรถสําหรับเก็บขยะ สํานักงานปลัด

10 พัฒนาท่ีสาธารณประโยชนหรือสวนสุขภาพ
ภายในตําบล

เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให
เปนแหลงทองเท่ียวท่ี
พักผอน/จัดกิจกรรมของ
ตําบล

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวแหงใหม
หรือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบล
เพิ่มมากข้ึน

พัฒนาแหลงทองเท่ียวแหง
ใหมหรือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบลเพิ่มมาก
ข้ึน

กองชาง

11 จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในการกําจัด/ท้ิง
ขยะภายในหมูบานและตําบล

เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ไดรักษา
สภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

ไดรักษาสภาพแวดลอมใหดี
ยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด
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1 สนับสนุนกิจกรรม สปสช. เพื่อสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชน
ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 1 สงเสริมสุขภาพของประชาชนและสรางความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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1 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน (อาทิ การ

ปองกันโรคตางๆ งานกิจกรรมของ อสม.)
เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        300,000         300,000         300,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม

2 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        600,000         600,000         600,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม

3 โครงการปองกันโรคเอดส เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        100,000         100,000         100,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม

4 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        150,000         150,000         150,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 สงเสริมการปองกันโรคติดตอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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1 จัดทําเวทีประชาคมตําบล/โครงการ อบต.

เคลื่อนท่ี
เพื่อการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        250,000         250,000         250,000 ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการ

ประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ

สํานักงานปลัด

2 จัดหาวัสดุ วัสดุสํานักงาน อุปกรณ ในการ
บริการ (อาทิ โตะ เต็นท เครื่องเสียงฯ)

เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและบริการ
ประชาชนประชาชนอยาง
เพียงพอ

วัสดุ, อุปกรณสํานักงาน         800,000         800,000         800,000 มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน
ประชาชนอยาง
เพียงพอ

มีเครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการและบริการ
ประชาชนประชาชนอยาง
เพียงพอ

สํานักงานปลัด

3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการ
 อบต. และในเขตตําบลโนนแดง

เพื่อสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 ท่ีทําการมีความ
สวยงามเหมาะสม
แกการใหบริการ
ประชาชน

ท่ีทําการมีความสวยงาม
เหมาะสมแกการใหบริการ
ประชาชน

สํานักงานปลัด

4 พัฒนางานระบบแผนท่ีภาษี เพื่อใหการจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 มีแผนท่ีภาษี
สําหรับการ
ปฏิบัติงานดานคลัง

มีแผนท่ีภาษีสําหรับการ
ปฏิบัติงานดานคลัง

กองคลัง

5 สนับสนุนการรังวัดและสํารวจแผนท่ี เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน
ประชาชนอยาง
เพียงพอ

มีเครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการและบริการ
ประชาชนประชาชนอยาง
เพียงพอ

สํานักงานปลัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

6 จัดซื้อรถท่ีใชในงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการ/ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

รถยนต       1,500,000       1,500,000       1,500,000 มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน
ประชาชนอยาง
เพียงพอ/
ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

มีเครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการและบริการ
ประชาชนประชาชนอยาง
เพียงพอ/ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

สํานักงานปลัด

7 จัดซื้อรถท่ีใชในการขุดเจาะนํ้าบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการ/ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

รถขุดเจาะบาดาล       4,500,000       4,500,000       4,500,000 มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน
ประชาชนอยาง
เพียงพอ/
ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

มีเครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการและบริการ
ประชาชนประชาชนอยาง
เพียงพอ/ใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี

สํานักงานปลัด

8 โครงการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดําเนินการ
ตามโครงการ 5ส

เพื่อบริหารจัดการองคกร
ใหมีประสิทธิภาพตามหลัก
 5ส

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

          30,000 อาคารสํานักงาน
เปนไปตามหลัก 5ส

สํานักมีระบบบริหารจัดท่ีดี
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

9 จัดซื้อเกาทํางานระดับ 3-6 เพื่อใชในการบริหาร
จัดการงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6
จํานวน 2 ตัว

            9,000 จํานวนเกาอ้ี การบริหารจัดการงาน
เปนไปอยางอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

10 จัดซื้อเกาอ้ีทํางานระดับ 5-7 เพื่อใชภายในสํานักงาน เกาอ้ีทํางานระดับ 5-7
จํานวน 1 ตัว

            5,000 จํานวนเกาอ้ี มีเกาอ้ีใชภายในสํานักงาน สํานักงานปลัด

11 จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.) เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับ
เอกสารภายในสํานักงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก (มอก.) จํานวน
 2 ตู

          12,000 จํานวนตูเหล็ก
แบบบานเลื่อน
กระจก

มีการจัดเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักงานปลัด
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

12 จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.) เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับ
เอกสารภายในสํานักงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก (มอก.) จํานวน
 2 ตู

          12,000 จํานวนตูเหล็ก
แบบบานเลื่อน
กระจก

มีการจัดเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักงานปลัด

13 จัดซื้ออุปกรณดังเพลิง เพื่อมีอุปกรณดับเพลิง
สําหรับชวยเหลือ
ประชาชนและใชภายใน
สํานักงาน

อุปกรณดับเพลิง           30,000 อุปกรณดับเพลิง มีอุปกรณดับเพลิง
เตรียมพรอมเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

สํานักงานปลัด

14 จัดซื้อเกาอ้ีน่ังพลาสติก (มอก.) เพื่อใชบริการประชาชน เกาอ้ีน่ังพลาสติก
จํานวน 320 ตัว

          80,000 จํานวนเกาอ้ี มีเกาอ้ีเพียงพอสําหรับ
บริการประชาชน

สํานักงานปลัด

15 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา เพื่อบริการประชาชนและ
ใชภายในสํานักงาน

เครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา
จํานวน 1 เครื่อง

          18,000 จํานวนเครื่อว
โทรสาร

มีเครื่องโทรสารไวบริการ
ประชาชนและใชภายใน
สํานักงาน

กองคลัง

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง เพื่อใชภายในสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนผนัง 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง

          56,000 จํานวนเครื่องปรับ
อากาษ

สํานักงานมีบรรยากาศ
เหมาะสมกับทํางาน

กองคลัง

17 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) เพื่อใชเก็บเอกสารใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย

ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน (มอก.)
จํานวน 5 ตู

          30,000 จํานวนตูเหล็กเก็บ
เอกสาร

การจัดเก็บเอกสารมีความ
ระเบียบ

กองคลัง

18 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน เพื่อใชเก็บเอกสารใหเปน
ระเบียบเรียบรอย

ตูเก็บเอกสาร ขนาด 2
บาน แบบมาตรฐาน
จํานวน 2 ตู

          12,000 จํานวนตูเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารเปน
ระเบียบเรียบรอย

กองสวัสดิการสังคม

19 จัดซื้อโตะและเกาอ้ีทํางาน ระดับ 2-5 เพื่อใชภายในสํานักงาน โตะและเกาอ้ีทํางาน
ระดับ 2-5 จํานวน 1 ชุด

            6,000 จํานวนโตะและเกาอ้ี ชุด กองสวัสดิการสังคม
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ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางที่ 1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

 งบประมาณและที่มา

20 จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน ระบบถังควํ่า 2
หัวกอก

เพื่อใชบริการประชาชน
และใชภายในสํานักงาน

เครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน
 ระบบถังควํ่า 2 หัว
กอก จํานวน 1 เครื่อง

            4,690 จํานวนเครื่องทํานํ้า
เย็น-นํ้ารอน

มีเครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน
ไวบริการประชาชน

กองชาง

21 จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา เพื่อใชภายในสํานักงาน เครื่องเจียรไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง

            1,890 จํานวนเครื่องเจียร
ไฟฟา

มีเครื่องเจียรไฟฟาใชภายใน
สํานักงาน

กองชาง

22 จัดซื้อเครื่องปมลม ชนิดเสียงเงียบ (พรอม
อุปกรณเสริมครบชุด)

เพื่อใชภายในสํานักงาน เครื่องปมลม ชนิดเสียง
เงียบ (พรอม
อุปกรณเสริมครบชุด)
จํานวน 1 เครื่อง

          10,000 จํานวนเครื่องปมลม มีเครื่องปมลมใชภายใน
สํานักงาน

กองชาง

23 จัดซื้อสวานไฟฟา เพื่อใชในภายในสํานักงาน สวานไฟฟาสําหรับเจาะ
เล็ก เจาะไม จํานวน 1
เครื่อง

            5,300 จํานวนสวานไฟฟา มีสวานไฟฟาใชในงานของ
อบต.

กองชาง

24 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด เพื่อใชในการบริหารงาน
อบต.โนนแดง

คอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน
 2 เครื่อง

          44,000 จํานวนคอมพิวเตอร มีอุปกรณในการบริหารจัด
งานอยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

25 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรืขาวดํา เพื่อใชในการบริหารงาน
อบต.โนนแดง

เครื่องพิมพเลเซอรขาว
ดํา จํานวน 2 เครื่อง

          15,800 จํานวนเครื่องพิมพ
เลเซอร

มีอุปกรณเครื่องพิมพใชใน
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

26 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน เพื่อใชจัดเก็บเอกสาร
ภายในสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร ขนาด 2
บาน แบบมาตรฐาน
จํานวน 2 ตู

          12,000 จํานวนตูเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารเปน
ระเบียบเรียบรอย

สวนสงเสริม
การเกษตร
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1 ศึกษาดูงานใหพนักงาน ลูกจาง สมาชิก อบต.

และหนวยงาน กลุมตาง ๆในตําบล
เพื่อสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรมสัมมนาสงเสริมการพัฒนา
บุคลากร

เพื่อใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        500,000         500,000         500,000 เจาหนาท่ีมีความรู
ในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มมากข้ึน

เจาหนาท่ีมีความรูในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน

สํานักงานปลัด

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหองสภา อบต.โนน
แดง

เพื่อใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอกับความตองการ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

        200,000         200,000         200,000 มีหองสมาชิกสภา
ฯท่ีไดมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ

มีหองสมาชิกสภาฯท่ีได
มาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ

สํานักงานปลัด

4 โครงการกอสรางหองประชุมสภาฯ พรอง
ตกแตง (ตามแบบมาตรฐาน)

เพื่อใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอกับความตองการ

ตามโครงการของ อบต.
โนนแดง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 มีหอประชุมสภาท่ี
ไดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ

มีหอประชุมสภาท่ีได
มาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ

สํานักงานปลัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บรบือ จ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนทองถ่ิน)
    แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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ส่วนที 6
การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบัิติ  และการติดตาม  ประเมนิผล

จุดมุ่งหมายสําคญัของการประเมินผลแผนพฒันาสามปีนนั คือ การประเมินว่ามีการนาํแผนพฒันาสามปี
ไปปฏิบติัอย่างแทจ้ริงเพียงใด  และไดผ้ลเป็นอย่างไร  เพือทีจะสามารถวดัไดซึ้งความสัมฤทธิผลของแผนพฒันาสามปี
ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพือใชเ้ป็นสมมุติฐานในการจดัทาํ  แผนพฒันาสามปีฉบบัต่อไปได้
ดงันนั การทีจะประเมินผลแผนพฒันาสามปีการพฒันาในภาพรวมไดจ้าํเป็นทีตอ้งประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละ
แนวทางการพฒันาก่อน  เพือนาํไปสู่การวดัความสําเร็จของแผนพฒันาสามปี  ซึงจะแสดงให้เห็นวาการพฒันาเป็นไป
ในแนวทางใด  บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาทีย ังยืน  และตอบสนองต่อวิสัยทศัน์หรือไม่นัน  จึงตอ้งติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี ใหไ้ดข้อ้มูลทีเทจ็จริง อนัจะนาํมาสู่บทสรุปทีไม่บิดเบือน จากผลการปฏิบติัจริงทีเกิดขึน
แนวทางและวธีิการขันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี

การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนันทาํให้ทราบได้ว่า  ขณะนีได้มีการปฏิบติัตามแผนพฒันาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว

เทคนิคอย่างง่ายทีสามารถใช้เป็นเครืองมือในการติดตามได ้ เช่น แกรนชารต์ ทีจะทาํให้หน่วยงานสามารถติดตาม
การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  มีการดําเนินการในช่วงใด  ตรงกําหนดระยะเวลาที กําหนดไวห้รือไม่
แผนปฏิบติัการก็จะเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้

การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาํบลโนนแดง  จาํเป็นตอ้งมีเกณฑ์

มาตรฐาน (Standard  criteria) และตวัชีวดั (Indicators) เพือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพือให้เกิดความชัดเจน
เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นทียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ทีสําคญัใน 2 ระดบัคือ 1. เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และ 2. เกณฑก์ารประเมินโครงการ  ซึงสรุปไดด้งันี

เกณฑม์าตรฐานและตวัชีวดัการประเมินผลหน่วยงาน ประกอบดว้ย 7 เกณฑ์ 22 ตวัชีวดั  ดงันี
1. เกณฑส์ัมฤทธิผลและการบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบาย

เป็นการประเมินความสําเร็จ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานทีนํา
นโยบายไปปฏิบติั  กบัวตัถุประสงคที์กาํหนดไวใ้นนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน  คือ ผลใน
ภาพรวมและระดบัปฏิบติัการ ผลการดาํเนินงานจะตอ้งเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบอยา่งกวา้งขวาง อยา่งต่อเนืองและ
สมาํเสมอและมีกาํหนดระยะเวลาทีชดัเจน  อาจเป็นทุกไตรมาสหรือผลการดาํเนินงานประจาํปีสัมฤทธิผลรวมถึง
การดาํเนินงานทีมุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะยาว  โดยมีตวัชีวดัทีสาํคญั 2 ประการ  คือ ผลผลิต
ประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ
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(1) ผลผลิตในภาพรวม  เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยปรียบเทียบ
ผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง  กบัเป้าหมายรวมขององคก์รในสายตาของสมาชิกขององคก์รและประชาชนผูรั้บ
บริการ  การประเมินผล ดงักล่าว มีลกัษณะเป็นพลวตัร และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มของภายนอกองคก์ร

(2) ผลผลิตระดบัปฏิบติัการ  เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดบัการบรรลุเป้าหมายตา
แผนปฏิบติัการ  โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาํลงัคน  ระดบัการบริการต่อหน่วยเวลา  สัดส่วนของตน้ทุน
และผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์และหนี ทีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน
สินทรัพย์และหนีทีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององคก์ร  การประหยดัพลงังานและการรักษาสภาวะแวดลอ้ม

2. เกณฑค์วามเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบดว้ยตวัชีวดัทีสาํคญั 4 ประการ  คือ
(1) การเขา้ถึง  เนน้ความสําคญัในเรืองโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้

ไดรั้บบริการสาธารณะ
(2) การจดัสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน์  เนน้ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน

ใหแ้ก่สมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค  เนน้ความเป็นธรรมเพือใชห้ลกัประกนัเรืองสิทธิและโอกาสในการให้บริการ

สาธารณะโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกกลุ่ม
3. เกณฑค์วามสามารถและคุณภาพในการใหบ้ริการ
ประกอบดว้ยตวัชีวดั 4 ประการ
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตวัชีวดัความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(2) ความทัวถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม  ความเพียงพอ  และความครบถว้นของ

การใหบ้ริการทงัในดา้นกลุ่มเป้าหมายทีรับบริการและระยะเวลาทีบริการ
(3) ความถีในการให้บริการ เป็นตวัชีระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาวา่ มีความสมาํเสมอต่อภารกิจ

นนัหรือไม่
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการชีวดัประสิทธิภาพขององค์กรทีมุ่งเน้นการบริการทีรวดเร็ว

ทนัเวลา  มีการใชท้รัพยากรทีเหมาะสม  ซึงในทางปฏิบติัจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรฐานการบริการเป็นแนวทาง
4. เกณฑค์วามรับผดิชอบต่อหน่วยงาน

ประกอบดว้ยตวัชีวดั 4 ประการ
(1) พนัธกิจต่อสังคม  เป็นตวัชีวดัทีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานทีมีต่อสังคมพิจารณาไดจ้าก
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(2) วสิัยทศัน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน
(2) ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ  เป็นตวัชีวดัถึงความรับผดิชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
(3) การใชห้ลกัประกนัความเสียง  เป็นตวัชีวดัทีมีความสาํคญัเพือใชเ้ป็นหลกัประกนัวา่ประชาชน

ผูรั้บบริการจะไดรั้บความคุม้ครอง และหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายทีเกิดขึนจากการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน

(4) การยอมรับขอ้ผิดพลาด  เป็นตวัชีถึงความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงและเจา้หนา้ทีของ
หน่วยงานทีจะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผดิพลาดในการบริหารหรือการปฏิบติังาน

5. เกณฑก์ารตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ประกอบดว้ยตวัชีวดั 4 ประการ  คือ
(1) การกาํหนดประเด็นปัญหา  การกาํหนดประเด็นปัญหาทีมาจากประชาชนผูรั้บบริการและมี

การพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญั
(2) การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตวัชีถึงระบบเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของประชาชนผูรั้บบริการ
(3) มาตรการเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  เป็นตวัชีวดัถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชนผูรั้บบริการทีมีทงัมาตรการระยะสันและระยะยาว  รวมทงัเปิดกวา้งใหส้าธารณชนไดรั้บทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ

(4) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชีวดัการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการให้
ความสาํคญัและการกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา

6. เกณฑค์วามพึงพอใจของลูกคา้
ประกอบดว้ยตวัชีวดั 2 ประการ  คือ
(1) ระดบัความพึงพอใจ  เป็นตวัชีวดัความเห็นของประชาชนทีมีต่อหน่วยงานซึงเกียวขอ้งกบั

คุณภาพการปฏิบติังาน
(2) การยอมรับหรือคดัคา้น  เป็นตวัชีวดัระดบัการยอมรับมาตรการ  นโยบายของหน่วยงานซึง

พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคดัคา้น
7. เกณฑผ์ลเสียหายต่อสังคม

ประกอบดว้ยตวัชีวดัทีสาํคญั 2 ประการ  คือ
(1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัชีวดัวา่หน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึงสร้างความเสียหายจาก

การดาํเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวดัจากขนาดและความถีจากการเสียหายทีเกิดขึน  เช่น  การก่อสร้าง
ถนนขวางทางนาํหลากทาํใหเ้กิดปัญหานาํท่วมใหญ่
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(2) ตน้ทุนทางสังคม  เป็นตวัชีวดัผลเสียหายทีสังคมตอ้งแบกภาระ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฟืนฟู
บูรณะความเสียหายทีเกิดขึน

เกณฑ์และตวัชีวดัผลการดาํเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม  และสามารถใชเ้ป็นกรอบหรือ
เครืองมือในการประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยและผลกระทบในการดาํเนินงานในภาพรวมเพือใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัระดบัการบรรลุผลแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัลกัษณะกิจกรรมการดาํเนินงานของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวดัการประเมินผล
เกณฑ์มาตรฐาน ตวัชีวดั ตวัอย่างกรอบตวัแปร

1. สมัฤทธิผลและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย

- ผลผลิต
- ผลลพัธ์

- ผลต่างระหวา่งเป้าหมายกบั
วตัถุประสงคที์กาํหนดไว้

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม

- การเขา้ถึง
- การจดัสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน์
- ความเสมอภาค

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรทีไดรั้บ
จดัสรรต่อคน
- ผลประโยชนที์แต่ละกลุ่ม
เป้าหมายไดรั้บในแต่ละครัง
- การไม่เลือกปฏิบติัและ/หรือการเลือก
ปฏิบติัทีเป็นคุณ

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบ้ริการ

- สมรรถนะของหน่วยงาน
- ความทัวถึงและเพียงพอ
- ความถีในการใหบ้ริการ
- ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

- พืนทีเป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายทีรับบริการ
- จาํนวนครังในการใหบ้ริการ
- ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยันาํเขา้

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พนัธกิจต่อสงัคม
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
- การใหห้ลกัประกนัความเสียง
- การยอมรับขอ้ผิดพลาด

- การจดัลาํดบัความสาํคญั
- ภารกิจหลกัและภารกิจรอง
- การตดัสินใจทีสะทอ้นความรับผิดชอบ-

5. การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน

- การกาํหนดประเดน็ปัญหา
- การรับฟังความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยทุธ์การแกไ้ขปัญหา
- ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา

- ระดบัการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสาํรวจความตอ้งการ

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

- ระดบัความพึงพอใจ
- การยอมรับคดัคน้

- สดัส่วนของประชากรกลุ่ม
เป้าหมายทีพอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวงั
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- ผลสะทอ้นกลบั
7. ผลเสียหายต่อสงัคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ

ทางลบ
- ตน้ทุนทางสังคม)

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขดัแยง้ทางสงัคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวดัการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ  จาํเป็นตอ้งมีเกณฑ์และตวัชีวดัเพือเป็นเครืองมือกาํหนดกรอบทิศทางในการ

วเิคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบดว้ยเกณฑที์สาํคญั 8 เกณฑ ์ ดว้ยกนั  คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรม  กับเป้าหมายที กาํหนดตามแผนการ
ประเมินความกา้วหนา้มุ่งทีจะตอบคาํถามวา่  การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์กาํหนด
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่  และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งประกอบดว้ยตวัชีวดั 4 ประการ  คือ

(1) ผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิตของโครงการ
ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  อาทิ  ความยาวของถนนทีสร้างได ้ จาํนวนแหล่งนําขนาดเล็กเพือการเกษตร
สัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง  เทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลาทีกาํหนด

(2) จาํนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนืองจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึง
จาํเป็นตอ้งมีตวัชีวดัความกา้วหน้า โดยพิจารณาจาํนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมทีไดด้าํเนินการไปแล้ว
ทงักิจกรรมหลกั  กิจกรรมพืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลา  อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส
หรือระยะของโครงการ

(3) ทรัพยากรทีใชไ้ปในช่วงเวลา  เป็นตวัชีวดัความกา้วหนา้ของการใชท้รัพยากรในโครงการ ซึง
ครอบคลุมดา้นงบประมาณโครงการ  ไดแ้ก่  งบประมาณทีใชไ้ป  งบประมาณทีอยูร่ะหวา่งผกูพนั  เงินงวดและแผนการ
ใชจ้่ายงบประมาณโครงการ  และอตัราการใชบุ้คลากรสัมพนัธ์กบัเวลาในรูปของคน - วนั  หรือ คน - เดือน

(4) ระยะเวลาทีใช้ไป  เป็นตัวชีวดัความก้าวหน้าเพือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาํหนดแลว้เสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมบรรลุตาม
เป้าหมาย ดา้นเวลาและเพือทราบถึงระยะเวลาทีจะตอ้งใชจ้ริงเพือใหบ้รรลุเป้าหมายรวม

. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
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การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ทีได ้ กบัทรัพยากรทีใช้ไปในการดาํเนินงาน
ทรัพยากรทีใชน้อกจากงบประมาณแลว้  ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ ทรัพยากรทางการจดัการและเวลาทีใชไ้ปใน
การดาํเนินงาน  ประกอบดว้ยตวัชีวดั 4 ประการ  คือ

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชีวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการ  เพือให้ได้ผลผลิตทีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใชจ้่ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต

(2) ผลิตภาพต่อกาํลงัคน  เป็นตวัชีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร  หรือเจา้หนา้ทีโครงการ
ซึงนอกจากจะเป็นตวัชีถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงานแลว้ยงัแสดงถึงสมรรถนะและศกัยภาพบุคคลในการดาํเนิน
โครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม  และการเพิ มขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตวัชีวดัประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ  จาํนวนครัวเรือน
ทีไดรั้บการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จาํนวนนกัเรียนทีไดรั้บทุน

(4) การประหยดัทรัพยากรการจดัการ  เป็นตวัชีวดัความสามารถของโครงการในการดาํเนินโครงการ
การตดัทอนขนัตอนการปฏิบติั  ผลต่อค่าใชจ้่ายของโครงการ  การประหยดัพลงังานและค่าสาธารณูปการ  คิดเป็น
ร้อยละของค่าใชจ้่ายรวม

. เกณฑ์ประสิทธิผล
การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะดา้นโดยดูผลลพัธ์จากการ

ดาํเนินงาน ตลอดจนการเปลียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบดว้ย ตวัชีวดั 4 ประการ คือ
(1) ระดบัการบรรลุเป้าหมาย เป็นตวัชีวดัว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบา้งและการบรรลุ

เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวดัความเปลียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ  สังคม

(2) ระดบัการมีส่วนร่วม  เป็นตวัชีวดัความสําเร็จโดยให้ความสําคญักบัมิติการมีส่วนร่วม  โดย
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดบัความสําเร็จมากน้อย
เพียงไรและโครงการจะปรับปรุงส่งเสริม  การมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร  ระดบัการมีส่วนร่วมสามารถวดัจาก  จาํนวน
ประชากร  ความถีระดบั และกิจกรรมซึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจวางแผน  และติดตามผล

(3) ระดบัความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วดัระดบัการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายทีพึงพอใจกบับริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนทีพอใจการปฏิบติัหนา้ที ของเจา้หนา้โครงการ  ระดบั
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
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(4) ความเสียงของโครงการ  เป็นตวัชีวดัประสิทธิผลเพือดูว่าโครงการมีความเสียงในการบรรลุ
เป้าหมายดา้นใดดา้นหนึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึงคาดวา่การเสียงจะประเมินจากเปลียนแปลง
สภาวะแวดลอ้มของโครงการ  ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองและสิงแวดลอ้มทงัระยะสันและระยะยาว

4. เกณฑ์ผลกระทบ
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม  ผลกระทบอาจมีทงัมุ่งหวงั  และผลกระทบทีไม่มุ่งหวงั  ซึงอาจเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้ ประกอบดว้ย
ตวัชีวดั 3 ประการ  คือ

(1) คุณภาพชีวิต  เป็นตวัชีวดัผลกระทบต่อการพฒันาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
เป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู ่ โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทาํ  สุขภาพอนามยัสภาพแวดลอ้มของครัวเรือน
ชุมชนโดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรทีไดรั้บบริการจากโครงการพฒันาทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทีดี

(2) ทศันคติและความเขา้ใจ  เป็นตวัชีวดัผลกระทบโดยมุ่งเรืองทัศนคติ และความเขา้ใจของ
ประชากรเป้าหมายทีมีต่อโครงการ  โดยสามารถวดัระดับ  ทังเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะ
วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ  และทศันคติต่อ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีโครงการ

(3) การเปลียนแปลงพฤติกรรม  เป็นตวัชีวดัผลกระทบ  โดยให้ความสําคญัเรืองการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลงัมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนทียอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตทีรักษาสิงแวดลอ้ม  จาํนวนเกษตรกรทีทาํการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิงขึน  การลดพฤติกรรม
การประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ที

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
เกณฑ์การประเมินความสอดคลอ้งมุ่งพิจารณาว่าวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามทีกาํหนดไวห้รือไม่  ซึงจาํเป็นตอ้งมีการประเมินความต้องการทีแท้จริง
ตลอดจนจะตอ้งตอบคาํถามดว้ยวา่  แนวทางและกลยุทธ์ทีใชใ้นการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาทีเป็น
จริงไดห้รือไม่  ประกอบดว้ยตวัชีวดั 3 ประการ คือ

(1) ประเด็นปัญหาหลกั  ซึงพิจารณาจากจาํนวนเรืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน
ทงัทีไดรั้บการแกไ้ขแลว้และทียงัไม่สามารถไดรั้บการแกไ้ข

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหา  เป็นตวัชีวดัความสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาซึง
เป็นมาตรการทีผูบ้ริหารโครงการนาํมาใชต้ลอดระยะเวลาของการดาํเนินโครงการ

(3) ความต้องการข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี วดัถึงความต้องการของ
ผูรั้บบริการในการแกไ้ขปัญหาทีประสบอยู ่อาทิ คาํร้องเรียน  ขอ้ร้องทุกข ์ ให้แกไ้ขปัญหาเพือสนองตอบประชากร
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กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ  ซึงจะเป็นตวัชีความสอดคลอ้งในการดาํเนินโครงการและสนองตอบความเสียหายจาก
การดาํเนินโครงการ

6. เกณฑ์ความยังยนื
เป็นเกณฑก์ารพิจารณาทีสืบเนืองจากความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาระดบัความต่อเนืองของกิจกรรม

ว่าจะสามารถดาํเนินต่อไปได้ โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลียงตนเองได้
นอกจากนียงัหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยงัพืนทีแห่งใหม่ ประกอบดว้ยตวัชีวดั 3 ประการ คือ

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  เกียวเนืองกับการจดัการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณภาระผกูพนั  สัดส่วนค่าใช่จ่ายเทียบกบัผลผลิตทีได ้ ปริมาณเงินทุนสาํรอง

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน  เป็นตัวชีวดัความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
การพฒันาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชากร  การ
วางแผนและการบริหารโครงการ  และการปรับปรุงระเบียบวธีิการปฏิบติั

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตวัชีวดัความย ังยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาํเนินโครงการ กรณีโครงการประสบผลสาํเร็จ กล่าวคือ การเพิม
กิจกรรมโครงการ  การเพิมจาํนวนประชากรเป้าหมาย

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม
เป็นเกณฑ์ทีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์และผลกระทบการดาํเนิน

โครงการ  โดยยดึหลกัการวา่ประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บหลกัประกนั  ความเป็นธรรม ความเสมอภาค  ความ
ทัวถึง  ในการรับบริการ  การจดัสรรคุณค่า  และการกระจายผลตอบแทนทีเสมอภาคเท่าเทียมกนั  ประกอบดว้ย
ตวัชีวดั 3 ประการ

(1) ความเป็นธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพ  เป็นตวัชีวดัความเป็นธรรมโดยให้ความสาํคญัทุกกลุ่มยอ่ย
ในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรแหล่งนําแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอืน

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตวัชีวดัให้เห็นความสําคญัมากขึนในการประเมินโครงการพฒันา
โดยดูวา่การดาํเนินโครงการใหค้วามเสมอภาคระหวา่งเพศ บทบาทระหวา่งเพศหญิงชาย การปฏิบติัทีเคารพสิทธิสตรี

(3) ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น  เป็นตวัชีวดัทีเนน้ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่นระหวา่งชนรุ่น
ปัจจุบนัและอนาคต  ซึงอาจเกียวขอ้งกบัการจดัสรรและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการพฒันาขนาดใหญ่
โครงการทีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม  และผลกระทบดา้นสังคม
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ
เป็นเกณฑ์ทีสําคญัในการประเมินโครงการเพือเป็นหลกัประกนัวา่การดาํเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบดา้นลบต่อสังคมหรือชุมชน  ประกอบดว้ยตวัชีวดั  ทีสาํคญั 3 ประการคือ
(1) ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม  เป็นตวัชีวดัความเสียหายด้านสิงแวดล้อม  ซึงเป็นผลจากการ

ดาํเนินโครงการ  โดยเป็นการวดัและประเมินเปรียบเทียบผลทีเกิดขึนจริงกบัการศึกษาผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม
ในช่วงก่อนทาํโครงการ เพือให้ผูที้เกียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลกัษณะทีเหมาะสม  และเป็นธรรม

(2) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ  เป็นตวัชีวดัผลกระทบหรือความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจทีเกิดจาก
โครงการพฒันาของรัฐ  ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก  ซึงสร้างภาระให้กบัประชาชนและชุมชนโดยรอบที
ตอ้งแบกรับค่าใชจ้่ายเป็นตน้ทุนทางสังคม

เกณฑ์และตวัชีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใช้เป็นเครืองมือในการประเมินผลโครงการซึงครอบคลุมมิติดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม  มิติดา้นการบริหารจดัการ  มิติดา้นทรัพยากร  และมิติดา้นสิงแวดลอ้ม  เกณฑ์ และตวัชีวดัจะเป็น
ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลโครงการในลกัษณะทีเป็นพลวตัร ในทุกขนัตอนของกระบวนการโครงการเพือ
วดัถึงความสําเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันาต่าง  ๆ  ซึงในทางปฏิบติัจาํเป็นตอ้งนาํมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัลกัษณะโครงการโดยกาํหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพือประมวลเป็นตวัชีวดัรวม  ของแต่ละโครงการต่อไป

จะเห็นไดว้า่การติดตามประเมินผลนัน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนแดงไดก้าํหนดแนวทางใน
การปฏิบติัและติดตามการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  ซึงคาดวา่จะสามารถติดตามประเมินผลการทาํงานใหเ้ป็นไป
ตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจและจุดมุ่งหมายเพือการพฒันาตาํบล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลสัมฤทธิต่อประชาชนโดยรวม

ผลทีคาดว่าจะได้รับ
1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนแดง  จะมีแผนยุทธศาสตร์เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา

และแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในดา้นต่าง  ๆ  อยา่งมีระบบและเป็นระเบียบ
2. เป็นเครืองมือในการบริหารใหเ้กิดความมันใจในการปฏิบติัและมีประสิทธิภาพมากขึน
3. เป็นการดาํเนินงานของหน่วยงานภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบมีแบบแผน
4. เป็นการประสานงานโครงการใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาจงัหวดั
5. สามารถตรวจสอบ  ควบคุม  และติดตามผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ
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