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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภมู ิ

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

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  

  1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้ังอยู่ทางทิศใต้
ของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ห่างจากอ าเภอโดยทางรถยนต์  ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  80  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  50,000  ไร่  อาคาร  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ตั้งอยู่ที่  222  ถนน
หนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ์  (สาย 2037) หมู่ท่ี  4  บ้านเปือย ต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
มีอาณาเขตพื้นท่ีอยู่ติดกันท้องถ่ินใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
   ทิศตะวันออก ติด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   ทิศใต้   ติด  เขตเทศบาลต าบลบ้านเด่ือ 
   ทิศตะวันตก  ติด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นท่ีท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  มีสภาพพื้นท่ีประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขา  

ร้อยละ  20 ของพื้นที่ท้ังต าบล นอกนั้นเป็นท่ีราบกลางหุบเขามีเทือกเขาภูแลนคาและภูกระแต ขนาบข้างทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกตามล าดับ พื้นท่ีส่วนมากใช้ส าหรับในเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยท านาเป็นหลัก  อ้อย  
พริก มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  และพืชผลอื่นๆ ตามล าดับ  ลองลงมาใช้เป็น ท่ีอยู่อาศัย  เล้ียงสัตว์ มีล าคลอง  ล าห้วย  
หนองน้ า  สระน้ า ฝาย  บ่อบาดาล  ตามพื้นท่ี  จ านวน  16  แห่ง  ส าหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค  การเกษตร  เล้ียง
สัตว์  แต่ไม่มีแม่น้ า  บึง  อ่างเก็บน้ า  เหมือง  แหล่งน้ า ๖ แห่งดังกล่าวเดิมเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ท้ังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีภัยแล้ง
และน้ าท่วมให้กับประชาชน  อีกท้ังได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ในการให้การสนับสนุน เช่น  อ าเภอ  จังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรมทรัพยากรน้ า และรัฐบาล  โดยท าการขุดลอก       
ขุดขยายแหล่งน้ า  และก่อสร้างฝายกั้นน้ า  วางท่อระบายน้ า  ก่อสร้างประตูปิดปิดน้ า  ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม  เพื่อให้มีน้ า
ใช้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งจ านวนแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลโนนกอก  มีดังนี้ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

 ต าบลโนนกอก  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อย  มีฤดูกาล  3  ฤดู คือ   
 ฤดูหนาว  ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส 

แต่ยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นท่ีเขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 

   ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม  -  พฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความช้ืนในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงท่ีมีคล่ืนความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ        

35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงท าให้บ้านเรือนราษฎรเกิดความเสียหาย          

 ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน -  ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงและ
มีภาวะฝนท้ิงช่วงและแล้งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกือบจะ
เข้าข้ันวิกฤติเน่ืองจากภาวะฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ าฝนน้อยมาก  ท าให้ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ า  
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตายไปเป็นจ านวนมาก  เช่น ข้าว พื้นท่ีแห้งแล้ง  น้ าในล าห้วย  
หนอง  คลอง  บึง  สระ  แห้งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในต าบลได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  
อาจจะไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภค  - บริโภค  การเกษตร  และเล้ียงสัตว์  ประกอบกับแหล่งน้ าท่ีมีต้ืนเขินไม่
สามารถกักเก็บน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับใช้ได้ตลอดปี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกจึงได้จ าท า
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยบรรทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

  1.4 ลักษณะของดิน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  รองลงมาคือดินเหนียว  
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

น้ าอุปโภคบริโภค 
      ต าบลโนนกอกมีประชากร  10,443  คน  มีความต้องการน้ ากินน้ าใช้  ประมาณ 2.06  ล้าน  ลบ.ม. 
ระบบน้ าประปา 

ต าบลโนนกอกมีหมู่บ้านท้ังหมด  10   หมู่บ้าน  มีน้ าประปาหมู่บ้าน/ประปาชนบท   ใช้  10  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอต่อจ านวนครัวเรือน  และหมู่บ้านท่ียังมีความต้องการน้ าประปาเพิ่มเติมอีกได้แก่  บ้านเมืองกลาง  หมู่ท่ี  1     
และบ้านเปือย  หมู่ท่ี  4  ท่ีต้องการวางระบบท่อประปารอบหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง   
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แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ก.  แหล่งน้ าผิวดิน  ต าบลโนนกอกมีล าห้วยหลายสายท่ีไหลมาสมทบกับล าห้วยสายหลักของต าบล  คือ  ล าห้วยหามแห  ท่ีเป็น 
ล าน้ าย่อยของล าน้ าพรมอีกต่อหนึ่ง   

  1. สระน้ าหลังวัดพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 
  2. สระน้ าหน้าวัดพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

  3. อ่างเก็บน้ าภูกระแต ปริมาตรความจุของน้ า 75,000 ลูกบาศก์เมตร 

  4. อ่างเก็บน้ าเหล่าเครือซูด ปริมาตรความจุของน้ า 40,000 ลูกบาศก์เมตร 

  5. อ่างเก็บน้ าโสกเดือนห้า ปริมาตรความจุของน้ า 45,000 ลูกบาศก์เมตร 

  6. อ่างเก็บน้ าท่ากกจ่ัน ปริมาตรความจุของน้ า 40,000 ลูกบาศก์เมตร 

  7. ล าห้วยฮวก ปริมาตรความจุของน้ า 45,000 ลูกบาศก์เมตร 

  8. ล าห้วยอีเลิศ ปริมาตรความจุของน้ า 80,000 ลูกบาศก์เมตร 

  9. ล าห้วยหามแห ปริมาตรความจุของน้ า 90,000 ลูกบาศก์เมตร 
  10. ล าห้วยสะเดา ปริมาตรความจุของน้ า 40,000 ลูกบาศก์เมตร 

  11. ล าห้วยยาง ปริมาตรความจุของน้ า 80,000 ลูกบาศก์เมตร 

  12. ล าห้วยหมากอึ ปริมาตรความจุของน้ า 90,000 ลูกบาศก์เมตร 

  13. ล าห้วยทุ่ม ปริมาตรความจุของน้ า 50,000 ลูกบาศก์เมตร 

  14. ล าห้วยกุดแอ่ ปริมาตรความจุของน้ า 50,000 ลูกบาศก์เมตร 

  15. สระน้ าบ้านสระ ปริมาตรความจุของน้ า 47,616 ลูกบาศก์เมตร  
  16. ล าห้วยหามแห ปริมาตรความจุของน้ า 20,000 ลูกบาศก์เมตร 

ข.  แหล่งน้ าใต้ดิน  ปริมาณน้ าใต้ดินของต าบลโนนกอก  เฉล่ียประมาณ  20 - 85  แกนลอนต่อนาที  และเป็นแหล่งน้ าใต้ดินท่ีมี
คุณภาพดีไม่มีแร่ธาตุเจือปน  จึงไม่มีรสเค็ม  บางจุดยังสามารถยังใช้บริโภคได้ด้วย   

แหล่งน้ าชลประทาน 
1)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ าหรือฝายน้ าล้น)  ได้แก่ ฝายห้วยหามแห  บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2  และ ฝายห้วยวังลึก  โสกเชือก หมู่ท่ี 3  
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน   ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ในระยะหนึ่ง  แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กและแหล่งน้ าในไร่นา  ได้แก่  โครงการของหน่วยงานราชการท่ีได้จัดสร้างแหล่งน้ าสาธารณะ     
ขนาดเล็ก  ประเภทบ่อน้ าต้ืน  บ่อน้ าบาดาล  สระเก็บน้ าในหมู่บ้าน  เพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมถึงโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร  และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร(ทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ)  

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
       ต าบลโนกอกมีพื้นท่ีท้ังส้ินประมาณ  50,000  ไร่  และพื้นท่ีบางส่วนเป็นภูเขาและป่าไม้    ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ      
ล าห้วยหามแห  ท่ีมีล าห้วยสาขาเล็กๆ   เกิดข้ึนมากมายไหลลงมาจากบนภูแลนคาและ  ภูกระแต  มาสมทบ  ล าห้วยหามแห ณ จุดต่างๆ
มากมาย  ในอดีตป่าไม้บนภูแลนคาและภูกระแต  ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างมากมาย  ท าให้ป่าไม้เส่ือมโทรมลงอย่างมาก  แต่ปัจจุบัน
หลังจากท่ีทางภาคราชการ  และประชาชนในพื้นท่ีได้รวมรณรงค์และอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ป่าก็เริ่มฟื้นฟูสภาพป่าอย่างน่าพอใจ 

ป่าอนุรักษ์   
อุทยานแห่งชิภูแลนคา  มีเนื้อท่ี  125,312  ไร่  พื้นท่ีบางส่วนของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาอยู่ในเขตพื้นท่ีของต าบลโนนกอกด้วย 

ป่าเตรียมการสงวน 
ป่าภูกระแต  มีพื้นท่ีประมาณ  7,600  ไร่  เป็นป่าไม้ท่ีเตรียมการสงวนในอนาคตต่ังไม่ได้ข้ึนทะเบียน  ปัจจุบันราษฎร
ในพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้านได้รวมกลุ่มกันหวงแหนไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

  2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลโนนกอก  และหมู่บ้านในต าบลโนนกอก  ได้ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี

พุทธศักราช ๒๔๕๗  โดยมีก านัน ท่ีได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจและหน้าท่ีตรวจตรารักษาความปกติ
เรียบร้อยในต าบล  อีกท้ังมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย  ในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีช่วยเหลือ
นายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี  1  บ้านเมืองกลาง  ผู้ปกครอง  นายอนุชา   แก้วเมืองกลาง    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  2  บ้านนกเจ่า  ผู้ปกครอง  นายประมวล   บัวสระ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  3  บ้านโชกเชือก  ผู้ปกครอง  นายสายยันต์   พันธ์ยาง    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  4  บ้านเปือย  ผู้ปกครอง  นายจีรวุฒิ   โคตรโนนกอก ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5  บ้านโนนเห็ดไคล ผู้ปกครอง  นายธนาวุธ   วิชัยระหัด ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  6  บ้านสระ  ผู้ปกครอง  นายประเสริฐ   โพธิ์พัฒน ์       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  7  บ้านสระ  ผู้ปกครอง  นายน้อย   แสนสระ  ก านันต าบลโนนกอก 
หมู่ท่ี  8  บ้านสระ  ผู้ปกครอง  นางสมควร   นอกสระ  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  9  บ้านโนนสุขสันต์ ผู้ปกครอง  นายสงคราม   ประสมเพชร      ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ท่ี  10 บ้านสระ  ผู้ปกครอง  นายวิลาศ   นอกสระ      ผู้ใหญ่บ้าน 

 

   ต าบลโนนกอก  แบ่งเป็นการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน ดังนี้           

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เมืองกลาง 
นกเจ่า 
โสกเชือก 
เปือย 
โนนเห็ดไคล 
สระ 
สระ 
สระ 
โนนสุขสันต์ 
สระ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

388 
262 
123 
278 
340 
263 
427 
157 
310 
277 

741 
360 
167 
440 
723 
566 
846 
245 
611 
516 

725   
367 
178 
517 
722 
481 
834 
252 
604 
548 

1,466 
727 
345 
957 

1,445 
1,047 
1,680 
497 

1,215 
1,064 

รวม 10 2,825 5,215 5,228 10,443 
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 2.2 การเลือกต้ัง  
 ต าบลโนนกอก  มีการเลือกต้ัง  3 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) และ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) ดังนี้ 

1) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันท่ี  24  มีนาคม  2562 

2) การเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)  เมื่อวันท่ี  20  
ธันวาคม  2563 

4) การเลือกต้ังสมาชิก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  และนายก อบต. เมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  2556   
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ต าบลโนนกอก  มีจ านวนประชากร  ณ  30  เดือน  กรกฎาคม  2564   จ านวน 10,443 คน แบ่งเป็นชาย  5,215 คน  หญิง  5,228  คน  
หมู่ บ้ านท่ีมีประชากรมากท่ี สุดได้แก่   บ้ านสระ  หมู่ ท่ี   7  จ านวน 1,680  คน  รองลงมา  ได้แก่   บ้ านเมืองกลาง  หมู่ ท่ี   1                   
จ านวน 1,466  คน  และหมู่ท่ี  บ้านโนนเห็ดไคล 5  จ านวน  1,445  คน  หมู่บ้านท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดได้แก่  บ้านโสกเชือก  หมู่ท่ี 3 
จ านวน 345  คน  หมู่บ้านท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด  ได้แก่  หมู่ท่ี  7  บ้านสระ 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

เยาวชนอายุต่ ากว่า   0-17  ปี 987 906  1,893 

ประชากรช่วงอายุ    18-60  ปี 3,405  3,369   6,774 

ประชากร  อายุมากกว่า  60  ปี 823 953 1,776 

รวม 5,215 5,228 10,443 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

 ต าบลโนนกอกมีการจัดการศึกษาท้ัง  2  รูปแบบ  คือ การศึกษาในโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัยนอกโรงเรียน  
1)  การศึกษาในโรงเรียน  มีต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
2)  การศึกษาตามอัธยาศัย  ก าลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ  มีโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่  การฝึกอบรมด้าน

อาชีพต่าง  ๆ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีการจัดต้ังศูนย์การชุมชนในพื้นท่ี  ซึ่งอยู่หมู่ท่ี  3  บ้านโสกเชือก  และบุคลากร
ด้านการศึกษาประจ าศูนย์อยู่  1  คน  มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   รวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่างๆใน
ระดับจังหวัด  และระดับอ าเภอ  มาด าเนินการฝึกอบรมให้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน(แห่ง) ผู้ใช้บริการ 

1. 
2. 
3. 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล (อบต.) 

1 
4 
1 

5   คน/วัน/แห่ง 
30  คน/วัน/แห่ง 

5  คน/วัน 
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  4.2 สาธารณสุข  
  ต าบลโนนกอกมีสถานีอนามัยประจ าต าบล  1  แห่ง  ซึ่งไม่เพียงพอกับการบ าบัดความเจ็บป่วยในเบ้ืองต้น 
ของประชาชน  ประกอบกับการมีจ านวนบุคลากรน้อย  ไม่สมดุลกับจ านวนประชากรภายในต าบ 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน อัตราส่วนบุคลากร/ประชาชน 

แพทย์ 
ทันตแพทย์ 
เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเทคนิค 
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานีอนามัย 

- 
1 
- 
1 
- 
3 

- 
1 : 10,400 

- 
1 : 10,400 

- 
               1 : 3,442 

รวม 5 1 : 2,080  

  
     1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก  1 แห่ง   

2.กองทุนยาประจ าหมู่บ้าน  10 แห่ง 
3.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 10 แห่ง   
4.อสม. 239 คน 

  4.3  อาชญากรรม 
   ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ไม่มีปัญหาอาชญากรรมใด  ๆเกิดข้ึนเลย มีเพียงการลักขโมยของตาม
บ้านเรือนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก  
  4.4  ยาเสพติด  
    ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ยังมีผู้เสพยาเสพติดบ้างแต่ไม่ถึงกับระบาดอย่างหนัก  
  4.5  การสังคมสงเคราะห์งค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์   ดังนี้ 
   4.51  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

4.5.2 รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอดุหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
4.5.3 ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4.5.4 จัดโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง 
4.5.5 จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

        ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมระหว่างต าบลโนนกอกไปอ าเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นถนนลาดยาง  อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง  ท าให้การติดต่อระหว่างต าบลไปอ าเภอเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ส่วนการคมนาคมจากต าบลถึงหมู่บ้าน   เป็นถนนลาดยาง
ของกรมทางหลวงชนบท  และถนนคอนกรีตเริมเหล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การส่วนต าบล  แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีบาง
แห่งยังเป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุก  สามารถใช้ติดต่อคมนาคมได้สะดวกเฉพาะในหน้าแล้ง  ส่วนหน้าฝนยังคงมีความล าบากอยู่มาก  
ปัจจุบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด  ส านักงานทางหลวงชนบทชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุกให้เป็น
ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ  ในต าบลโนนกอก  ท าให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกมากข้ึน  มีรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอหนองบัวแดงถึงอ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
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  5.2 การไฟฟ้า  
    ปัจจุบันประชาชนในต าบลโนนกอก  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากเป็นครัวเรือนขยาย  
ออกไปใหมแ่ต่การไฟฟ้าได้ขยายเขตไฟฟ้าให้เกือบจะครบทุกครัวเรือนแล้ว  คาดว่าภายในปี  2565  จะมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
  5.3 การประปา 
        ต าบลโนนกอกยังไม่มีการประปาส่วนภูมิภาค  ส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน หรือระบบประปาชนบท  ท่ีทาง
หน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกไปด าเนินการก่อสร้างให้  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ทุกหมู่บ้าน  
   5.4 โทรศัพท์  
        การบริการด้านโทรศัพท์  มีบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ เอไอเอส  ดีแทค  และทรูมูฟ 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    มีบริการไปรษณีย์เอกชนท่ีบ้านสระ  หมู่ท่ี 6  ต.โนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูม ิ
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร  

  อาชีพหลักของชาวต าบลโนนกอก  เป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ  90%   ท่ี
ส าคัญได้แก่ การท านา ท าไร่ และมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อประกอบอาหารกินเอง นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพ
นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ส่วนพืชท่ีปลูกกันมากคือ  อ้อยโรงงาน  เพราะอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล
มิตรผล  อ าเภอภูเขียว 
  พืชท่ีส าคัญและท ารายได้ให้กับเกษตรกร  ได้แก่   ข้าวนาปี   อ้อย  เกษตรกรทุกหมู่บ้านจะมีการรวมกลุ่ม
กันประกอบอาชีพเสริมต่างๆ  เช่น  ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  ทอผ้า  ท าดอกไม้จันทน์  เป็นต้น   
  6.2 การประมง  
   ไม่มีการประมงในพื้นท่ี  เป็นเพียงการจับปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  และเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเล้ียงปลาในนาข้าวบ้าง  ใน
สระของตนบ้าง  เช่น  ปลาช่อน  ปลาดุก  ปลานิล   ปลาตะเพียน  ด้วย 
  6.3 การปศุสัตว์  
  จากข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  การเล้ียงสัตว์ของเกษตรกรต าบลโนนกอก  จะมีการเล้ียงเป็น รายย่อย  และเป็นการ
เล้ียงภายในครัวเรือน  เพื่อไว้ใช้เป็นแรงงานและเป็นอาหารส่วนการเล้ียงเพื่อการค้านั้นมีจ านวนน้อยเพียงไม่กี่รายเท่านั้น  ได้แก่   
  1.  การเล้ียงโคเนื้อ  จะกระจายไปท่ัวทุกหมู่บ้าน  เพื่อขายและเป็นอาหาร 
  2.  การเล้ียงกระบือ  เพื่อใช้เป็นแรงงานในการท าการเกษตรและขาย 
  3.  การเล้ียงสุกร  เป็นการเล้ียงในครัวเรือน  และเล้ียงเป็นฟาร์มขนาดเล็ก  ท่ีมีจ านวนไม่มากนัก 
  4.  การเล้ียงสัตว์ปีก  เกษตรกรมีการเล้ียงไก่และเป็ด  เพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน   
  6.4 การบริการ  

โรงแรม/รีสอร์ท   -  แห่ง ,ร้านอาหาร   1  แห่ง, สถานีขนส่ง      -    แห่ง , ร้านเกมส์  -  แห่ง           
  6.5 การท่องเท่ียว   
  การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีเพิ่มรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจ านวนมาก จังหวัดชัยภูมิมี
แหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก  ต าบลโนนกอกก็มีแหล่งธรรมชาติและแหล่งโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายแห่งท่ีจะ
สามารถยกนะดับและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน  ได้แก่  ถ้ าพระภูกระแต  
จุดชมวิวภูกระแต  พระธาตุบ้านเปือย  พระธาตุบ้านนกเจ่า  พระเจ้าอุ้ย  รูปป้ันหลวงปู่ผา  และแม้กระท่ังอ่างเก็บน้ า 
ภูกระแต   
  6.6 อุตสาหกรรม  
  ต าบลโนนกอก  เป็นต าบลท่ีมีฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูง  และจะต้องมีประสบการณ์  การขาดแคลนวัตถุดิบ  และช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน  
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เช่น  ด้านส่ิงทอ  และการออกแบบ  ตลอดจนสถาบันการเงินยังไม่ให้การสนับสนุนด้านสินเช่ือเพื่ออุตสาหกรรม  ซึ่งส่งผล
ต่อการขยายตัวและการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธุรกิจการค้าภายในต าบล  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  มีทุนด าเนินงานน้อย  ส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าในต าบลและจากอ าเภอเข้าสู่ต าบล  ต าบลโนนกอกเป็นแหล่งผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเป็นหลัก  สอนการค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบท้ังส้ิน  ดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึง
ข้ึนอยู่กับปริมานและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร  เกษตรกรรายย่อยจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางภายใน
ท้องถ่ิน  พ่อค้าท้องถ่ินจึงมีส่วนส าคัญในการรวบรวมผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่พ่อค้ารายใหญ่  ร้านค้าส่วนใหญ่ใน
ต าบลจะเป็นร้านค้าปลีก  ขายสินค้าอุปโภคบริโภค  ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหากับการขายสินค้า ไม่ค่อยได้  เน่ืองจากทุก
เดือนจะมีรถเร่แผงลอยท่ีรวมตัวกันมาต้ังขายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน  โดยจะต้ังตลาดนัดแทบทุกสัปดาห์   
  6.8 แรงงาน  
  แรงงานของต าบลโนนกอก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและจะมีการ
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมบ้าง  แต่เป็นเพียงจ านวนน้อย  สถานประกอบการต าบลโนนกอก  ส่วนใหญ่เป็นขนาด
เล็ก  และมีลักษณะเป็นระบบครัวเรือน   จึงไม่สามารถรองรับแรงงานได้มาก  นอกจากนี้ยังมีแรงงานส่วนหนึ่งท่ีจะต้องด้ิน
รนเดินทางไปท างานขายแรงท่ีต่างประเทศ  และยังมีอีกจ านวนหนึ่งท่ีต้องอพยพไปท างานยังต่างจังหวัด  ในช่วง เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน  ของทุกปี  โดยจะมีการว่าจ้างคนงานไปตัดอ้อยท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  
นครปฐม  และบางส่วนก็ยังไปท างานในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆอื่นๆอีกจ านวนมาก 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  99  นอกจากนั้นเป็นศาสนาอิสลาม และ คริสต์ 
ประมาณร้อยละ 1 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    การจัดงานประเพณีต่าง ๆ นอกจากประเพณีลอยกระทง  เข้าพรรษา ออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ ก็จะ
เป็นการปฏิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบส่ีท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ  ส่วนงานประจ าปีของต าบลไม่มี  
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
    กลุ่มผู้สูงอายุจะรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมร าวงย้อนยุค  ร าไม้พอง  ส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนรู้และ
ฝึกท าการจักสาน  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  
  7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    กลุ่มสตรีต าบลโนนกอกจะมีการทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ทอเส่ือกก  การท าหมอนขิด  แต่ก็ไม่ได้รวมกลุ่ม
กันอย่างจริงจัง  เป็นเพียงการท าเพื่อใช้ในครัวเรือนและแบ่งขายบ้าง 
  
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
    น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้จากน้ าประปาบาดาล  และประปาผิวดิน ส่วนน้ าท่ีใช้ท าการเกษตรได้
จากสระ  หนอง  คลอง  และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  แต่โดยรวมแล้วพื้นท่ีต าบลโนนกอกเป็นพื้นท่ีเนินสูงขาดแหล่งน้ าท า
การเกษตร  ต้องรอน้ าฝน  ถ้าปีไหนฝนแล้งผลผลิตทางการเกษตรก็ลดน้อยลง  และไม่สามารถท าอาชีพเสริมทางการเกษตรได้ 

  8.2  ป่าไม้  
    พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลโนนกอก  เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ต้นเล็กๆ เป็นป่าชุมชนท่ีชุมชนช่วยกัน
รักษาไว้เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์  สามารถหาเก็บของป่าเพื่อการเล้ียงชีพได้ 



 

 ๙ 

  8.3  ภูเขา  
    ทางด้านทิศตะวันออกของต าบลได้แก่บ้านโนนเห็ดไคล  บ้านเปือย  บ้านสระ  และบ้านเมืองกลางติด
กับภูแลนคา  ซึ่งเป็นอุทยานป่าสงวนแห่งชาติ  ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับต าบลหนองข่า  มีภูกระแตและภูเขียว 

  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติของต าบลโนนกอก  ถือว่ายังไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าท่ีควรแต่ก็ไม่
ถึงกับเส่ือมโทรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีป่าทุกปี  เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้  และส่ิงแวดล้อม 
 9.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 1. บ้านเมืองกลาง   หมู่ท่ี 1 5. บ้านโนนเห็ดไคล  หมู่ท่ี 5    9. บ้านโนนสุขสันต์   หมู่ท่ี 9 
 2. บ้านนกเจ่า   หมู่ท่ี 2 6. บ้านสระ         หมู่ท่ี 6    10. บ้านสระ  หมู่ท่ี 10 
 3. บ้านโสกเชือก  หมู่ท่ี 3 7. บ้านสระ           หมู่ท่ี 7 
 4. บ้านเปือย  หมู่ท่ี 4 8. บ้านสระ      หมู่ท่ี 8      

 9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   การเกษตรกรรม  เกษตรกรส่วนใหญ่ของต าบลโนนกอก  ปลูกพืชเป็นหลัก  ได้แก่  การท านา  ท าไร่  
เช่น  ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด  ถ่ัวต่าง ๆ พืชผัก และผลไม้  ส่วนพืชท่ีปลูกกันมากคือ  อ้อย  เพราะอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม
โรงงานน้ าตาลมิตรผล  อ าเภอภูเขียว 
   พืชท่ีส าคัญและท ารายได้ให้กับเกษตรกร  ได้แก่  ข้าวนาปี  อ้อย   พริก เกษตรกรทุกหมู่บ้านจะมี
การรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมต่างๆ เช่น ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  ทอผ้า  ท าดอกไม้จันทน์  เป็นต้น 

 9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
   1. อ่างเก็บน้ าโสกเดือนห้า  ขนาดความจุ 75,000 ลบ.ม.  ปริมาณน้ า 70,000 ลบ.ม. ครัวเรือนใช้
น้ า 277  ครัวเรือน 

   2. อ่างเก็บน้ าภูกระแต ขนาดความจุ  178,481 ลบ.ม.  ปริมาณน้ า 150,000 ลบ.ม. ครัวเรือนใช้
น้ า 388  ครัวเรือน 

   3. ประปาบาดาลบ้านเมืองกลาง  2 บ่อ  ขนาดความจุ  73,200 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 72,200 ลบ.
ม. ครัวเรือนใช้น้ า  388  ครัวเรือน 

   4. ประปาบาดาลบ้านนกเจ่า 2 บ่อ ขนาดความจุ 45,800  ลบ.ม. ปริมาณน้ า 44,500 ลบ.ม. 
ครัวเรือนใช้น้ า 262  ครัวเรือน   
   5. ประปาบาดาลบ้านโสกเชือก 2 บ่อ ขนาดความจุ 21,800 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 20,800 ลบ.ม. 
ครัวเรือนใช้น้ า 123  ครัวเรือน 

   6. ประปาบาดาลบ้านเปือย  1 บ่อ ขนาดความจุ 53,800 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 52,800 ลบ.ม. 
ครัวเรือนใช้น้ า 278  ครัวเรือน 

   7. ประปาบาดาลบ้านโนนเห็ดไคล 2 บ่อ ขนาดความจุ 65,800 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 64,800 ลบ.ม. 
ครัวเรือนใช้น้ า 340  ครัวเรือน 

   8. ประปาบาดาลบ้านสระ หมู่ 6 จ านวน 2 บ่อ ขนาดความจุ 52,200 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 51,200 
ลบ.ม. ครัวเรือนใช้น้ า  263  ครัวเรือน 

   9. ประปาบาดาลบ้านสระ หมู่ 7 จ านวน 3 บ่อ ขนาดความจุ 82,600 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 81,600 
ลบ.ม. ครัวเรือนใช้น้ า  427 ครัวเรือน 
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   10. ประปาบาดาลบ้านสระ หมู่ 8 จ านวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 30,600 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 
29,600 ลบ.ม. ครัวเรือนใช้น้ า 157 ครัวเรือน 
   11. ประปาบาดาลบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ 9 จ านวน 2 บ่อ ขนาดความจุ 59,200 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 
58,200 ลบ.ม. ครัวเรือนใช้น้ า  310  ครัวเรือน 
   12. ประปาบาดาล  บ้นสระ หมู่ 10 จ านวน 2 บ่อ ขนาดความจุ  50,400 ลบ.ม. ปริมาณน้ า 
49,400 ลบ.ม.  ครัวเรือนใช้น้ า  277 ครัวเรือน  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการ
ในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนมีอัตราก าลังมากข้ึนรวมท้ังมีภารกิจและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจนมี
การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีความ
ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอน
มาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างย่ิงท่ีจะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการก าหนด
ภารกิจและแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการมีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ท้ังนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ าซ้อนและไม่มีท่ีส้ินสุดแล้วยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้นการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ ไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”       
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
 
 



 

๑๒ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและ ประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมความมั่นคงทาง พลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ มั่นคงในทุกมิติท้ังมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง  ในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ การเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึก
ก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ี
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืนจนเข้า  สู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก  การ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน  ของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายใน ประเทศ -11- เพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม แห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวที  โลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญ ของการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็น  พลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจน  เกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างย่ังยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 
 



 

๑๓ 

 
 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ  เสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ  
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา  
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 
 
 
 



 

๑๔ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดอง
ของคนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ การ  พัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การ  พัฒนาปรับปรุงกลไกการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงให้มีเอกภาพมี
ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความ มั่นคงเร่งด่วน ท่ีจะต้องด าเนินการ
แก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และ ปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
เป้าหมาย  
 1. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง   
 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม  ระหว่าง
ประเทศ  5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  
 1. ความสุขของประชากรไทย  
 2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
 3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้ เกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง  
  (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
 ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
  (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน 
   (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความ
มั่นคงท่ีส าคัญ 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ ป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน  
  (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม่  
  (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ภาคใต้  
  (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังทางบก
 และทางทะเล 



 

๑๕ 

 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของประเทศ 
   (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  รวมท้ังภาครัฐ
 และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม ได้ทุกมิติทุก
 รูปแบบและทุกระดับ  
  (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี ประสิทธิภาพ 
 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่
 มิใช่ภาครัฐ เพื่ อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ 
ประเทศชาติภูมิภาค และโลก อย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะรองรับ  ปัญหา
ร่วมกันได้  
  (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  (2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
  (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ี
 มิใช่ภาครัฐ  
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี ประสิทธิภาพ 
   (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ  แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
  (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  
  (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีให้ ความส าคัญ
กับการพัฒนากลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงข้ึน ขณะท่ีมี
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมท้ังรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการ ท่องเท่ียวระดับโลก ในขณะเดียวกัน
จ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ท้ังในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม 
พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสู่อนาคต 
เป้าหมาย  
 1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน  
ตัวชี้วัด  
 1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย รายได้  
 2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
 4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  



 

๑๖ 

 1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ  มูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
  (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน  
  (2) เกษตรปลอดภัย  
  (3) เกษตรชีวภาพ  
  (4) เกษตรแปรรูป  
  (5) เกษตรอัจฉริยะ  
 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ี  ขับเคล่ือน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  
  (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
  (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส 
  (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคัญของการ
ท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมี คุณภาพสูง ประกอบด้วย 
  (1) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
  (2) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ  
  (3) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
  (4) ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า  
  (๕) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค  
 4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน ด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
  (1) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
  (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  (3) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  
  (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
 
 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ี มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  
  (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
  (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
  (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
  (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
  (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ัง กายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และ



 

๑๗ 

เป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ี ถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็น นวัตกรรม นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 
เป้าหมาย  
 1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัด  
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรม
ท่ีพึงประสงค์  
  (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 
  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอนใน
 สถานศึกษา 
  (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  (6) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
  (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
  (1) ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ ต้ังครรภ ์ 
  (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ี สอดรับกับศตวรรษ  ท่ี 21 
  (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ ความต้องการ
 ของตลาด 
  (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น ผู้เรียนให้มี
ทักษะ การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  
  (1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี21  
  (2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่   
  (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท   
  (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  (5) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ  วางต าแหน่ง
 ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
  (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
  (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  
 



 

๑๘ 

 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ  
  (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้
 มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
  (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้าง
 และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
  (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
  (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
  (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี  
  (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี  
 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
  (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
 ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
  (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
  (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ  
  (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ ท่ี  ใ ห้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วม ขับ เค ล่ือน  โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ รับผิดชอบ 
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในการ จัดการตนเอง 
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ  แวดล้อมให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
เป้าหมาย  
 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ  
 2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา เป็นก าลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ  
 
 
 



 

๑๙ 

ตัวชี้วัด  
 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
 2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
  (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
  (3) กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
  (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและ ความริเริ่ม
 สร้างสรรค์มีความปลอดภัยในการท างาน  
  (5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ ภาวะและทุกกลุ่ม  
  (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย โอกาสโดยตรง 
  (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
 รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
  (1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
  (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
  (3) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้  สามารถ
 ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง  ระบบและกลไก
 การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
  (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี 
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปันไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม  
  (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
 ประชาชน  
  (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
  (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
  (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ จัดการวางแผนชีวิต 
 สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
  (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
  (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการ พัฒนา
ท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็น
ตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความย่ังยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 
เป้าหมาย  
 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างย่ังยืน       
มีสมดุล  
 2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ  
 4. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด  
 1. พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
 3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถ
 ในการแข่งขัน 
  (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
  (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ  
  (4) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 
 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
  (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  (2) ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ  
  (3) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ท้ังระบบ และมี
 นโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
  (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
  (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของภาครัฐ
 และภาคเอกชน  
  (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบั ติใหม่และโรคอุบั ติซ้ าท่ี เกิดจาก  การ
 เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่ เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
  (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและ  อุตสาหกรรม 
รวมถึง พื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
  (2) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการ บริหารจัดการตาม
 แผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน  
  (3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตาม
 มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
  (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทาง  สถาปัตยกรรมและ
 ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่าง ย่ังยืน  
  (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไก การมีส่วน
 ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  
  (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อมและยกระดับความสามารถ ในการ
 ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 5. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิม่ความมั่นคงด้านน้ าของ ประเทศ  
  (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพิ่มจาก
 การใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
  (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
  (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ ปริมาณ คุณภาพ 
 ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ  
  (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ ชีวิตท่ีดีของคนไทย  
  (2) พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม  
  (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ  
  (4) พัฒนาและด าเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคต ประเทศ ด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา       
ท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย 
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับ หรือใน
การให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์  ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ  อย่างย่ิงการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง คุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้าง  จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ เหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
เป้าหมาย  
 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ตัวชี้วัด  
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
  (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า ของภูมิภาค  
  (2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆผ่านการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมา
 ประยุกต์ใช้ 
 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่มโยงการ พัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
  (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  
  (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
  (3) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
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 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  
  (1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
   (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
  (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กร ปกครองส่วน
 ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
 4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
  (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
  (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมี ความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ  
  (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
  (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ พัฒนาตาม
 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (1) ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
  (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
  (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น ธรรมและ
 ตรวจสอบได้  
  (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ บูรณาการ  
 7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  
  (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี เปล่ียนแปลง  
  (2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น  
  (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
  (1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย 
 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
   
  (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการค้นหา
 ความจริง  
  (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง่ อาญาและปกครองมีเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ร่วมกัน  
  (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนใน
 กระบวนการยุติธรรม  
  (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
 การพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  
2.  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
4. เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนแลประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา 

1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
3. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
4. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
 1.ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ 
 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐเปิดระบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ 
 6. พัฒนาระบบการดูและและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด  
2. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง  
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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เป้าหมาย 
  1. ลดปัญหาความเหล่ียมล าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกต่างกัน 
 และแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และ
 ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
 ท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2. การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้
 คลอบคลุมและท่ัวถึง 
  3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน
 รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน
 ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     วัตถุประสงค์   
  1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
   2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
 เป้าหมาย 
  1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน  
   เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพ
  ชีวิต ท่ีดีข้ึน  
   เป้าหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  
   เป้าหมายท่ี3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน 
  เศรษฐกิจไทย  
   เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
   เป้าหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
   เป้าหมายท่ี 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
   เป้าหมายท่ี 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน  
   เป้าหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
   - การพัฒนาด้านการคลัง  
   - การพัฒนาภาคการเงิน  
  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
   - การพัฒนาภาคการเกษตร 
    - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
    - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 
    - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
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 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์  
  1. รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม  
  2. สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบให้มี 
 ประสิทธิภาพ  
  3. บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จากการ
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 เป้าหมาย 
  เป้าหมายท่ี 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์  ป่า
 เศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 และจัดท่ีดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 
   เป้าหมายท่ี 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังน้ าผิวดินและน้ า ใต้ดิน 
 ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุก กิจกรรม
 กับปริมาณน้ าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนท่ีประสบปัญหา จากการ
 ขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ  ลด
 ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
   เป้าหมายท่ี 3 สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
 ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
 อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  
  เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อ
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
 ในด้านต่างๆ หรือในพื้นท่ีหรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบสูง 
   เป้าหมายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติความ สูญเสีย
 ในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 

  (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง  ย่ังยืน
 และเป็นธรรม 
   (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุล และย่ังยืน  
  (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
   (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การ
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
   (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ ยั่งยืน 
    วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังป้องกัน ปัญหา
 ภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  2. เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ บริหาร
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัย 
 ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ  
  3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความ
 สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
   4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ     
 เป้าหมาย 
  เป้าหมายท่ี 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ ร่วมกัน
 ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
  เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี โอกาส
 ในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มข้ึน  
  เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศ
 สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป กับ
 การรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
  เป้าหมายท่ี 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหาร และภัย
 คุกคามอื่น ๆ  
  เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
 เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  
  (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก       
 ของชาติ  
  (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัย
 คุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ  
  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ กับมิตร
 ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
   (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย และ
 สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล  
  (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงาน
 ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล  
  2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน ท้องถ่ิน 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   3. เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
   4. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย ความ
 รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  เป้าหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
 การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
  เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
  เป้าหมายท่ี 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
 แนวทางการพัฒนา  
  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ  
 โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
 ภาครัฐ 
   (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมท้ังมี กลไก 
 ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม ขีด  
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
  2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
   3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึง  ท้ัง
 ประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริม ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบ 
 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานด้านน้ าประปาท้ังใน  เชิง
 ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ  
 บริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  5. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ น าเข้าจาก 
 ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
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 เป้าหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
  เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง   
  เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
  เป้าหมายท่ี 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
  เป้าหมายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
  เป้าหมายท่ี 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
 แนวทางการพัฒนา  
  (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
  (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
  (3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
  (4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
  (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
  (6) การพัฒนาระบบน้ าประปา  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ัน ก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
 2. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
 4. เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ สามารถด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 เป้าหมาย  
 เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
 ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา  
 (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม  
 (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
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 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างท่ัวถึงมากข้ึน  
  2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  3. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเพิ่ม
 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  4. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  การ
 พัฒนาในพื้นท่ีอย่างย่ังยืน 
 เป้าหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน  
  เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน สังคม 
   เป้าหมายท่ี 3 พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร  ต่อ
 ส่ิงแวดล้อม   
  เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
 แนวทางการพัฒนา 
  (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง  
  (2) การพัฒนาเมือง  
  (3) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคัญของ แนว
 ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
   2. เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน การ
 ผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น  
  3. เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
 ความร่วมมือต่างๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป้าหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ 
 ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

  เป้าหมายท่ี 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 
 
  เป้าหมายท่ี 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุ 
ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ ครอบคลุม
 ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
  เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ  
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 แนวทางการพัฒนา 
   (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับ
 สินค้าและบริการของไทย 
  (2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ ความ
 ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน 
 เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
 ประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี โดดเด่นในภูมิภาค  
  (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 
 ยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
  (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
  (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง  
  (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565  
  (ฉบับทบทวน) แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ อุทกภัย 
และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ  พร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ี เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใช้
ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน  กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศนูย์กลางเศรษฐกิจของอนุ ภูมิภาคลุ่ม
แม่น้้าโขง” 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ
 การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
  2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีพึ่งพาตนเอง พึ่งพา
  ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  
  3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน
 ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
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  4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
 มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 เป้าหมาย  
  1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก    
 เฉียงเหนือลดลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิต อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ 
 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองฝายและพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่ม
 ปริมาณ  การกักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
 จากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน
 พื้นท่ีการเกษตร  
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าโขง ชีมูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนา 
 แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มี 
 ความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
 ภาคส่วนและมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหาย
 จากอุทกภัย และภัยแล้ง 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย   เพื่อลด ความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม  
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีท่ีดิน  ท า
 กินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์ 
 โมเดล และหนองบัวล าภูโมเดล  
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม 
 สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
 การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และพึ่งพาตนเองได้ใน 
 บั้นปลายชีวิตยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก
 ระบบส่ือสาร ทางอินเตอร์เน็ตเช่ือมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
  3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาท่ี
 มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี รายได้ตาม 
 ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้           
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 



 

๓๓ 

 การศึกษา ส่ือ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตท่ียึด
 มั่น ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ใน 

 พื้นท่ีเส่ียง อาทิจังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภูกาฬสินธุ์อ านาจเจริญ  ม ห า ส า ร ค า ม 
 อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ท้ัง
 ในชุมชน และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก 
 ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
 โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อม
 ท้ังพัฒนาระบบคัด กรองกลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ 
 หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม         
 เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกล
 ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง 
 ร่างกาย และสังคม  
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้ น้อย 
 และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
 เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง  
 ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย  ยึด
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย่ังยืน เกษตรแปลง  
 ใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ 
 นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน 
 เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
 สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม  
  2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัด  ยโสธร 
 สุรินทร์ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการ ผลิต 
 ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต  
 พร้อมท้ังขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา 
 สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรท่ีใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน  
 เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิก
 กลุ่ม ผู้ผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นท่ี
 ท่ีมีความ พร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อ
 ขยายฐานรายได้ พร้อมท้ังจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ี
 เหมาะสม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการ
 ส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตร อินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริม
 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ท้ัง
 ภายในประเทศและต่างประเทศ 



 

๓๔ 

  3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และ 
 ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
 นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐาน
 สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญ      
 ท่ีเป็น สารต้ังต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และ
 อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน การเกษตรตามความต้องการของ
 ตลาดท้ังในและ ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการบริหารจัดการ และ
 ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ คุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร  นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์
 ชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชธานี  และโคนม ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา  ขอนแก่น โดยสนับสนุน    
 การปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียง
 และทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และ
 เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่ อาเซียน  
  4) ส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ 
 ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ 
 ท่ี ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก 
 โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
 การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
 และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
 สมุนไพรในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อ านาจเจริญ และอุดรธานีโดยพัฒนาเทคโนโลยี
 การผลิตให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีด
 ความสามารถในการ แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 
 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
 หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีน
 ทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหาร
 เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมท้ังสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบใน 
 ชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน 
 และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระดับชุมชน  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค 
 บริโภค ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น 
 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
 วัตถุดิบในพื้นท่ี พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการ
 เข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ี เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เช่น E-Commerce, 
  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี ศักยภาพให้
 ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา สุรินทร์และ
 สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์  พัฒนา
 เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 อื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบ



 

๓๕ 

 และ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
 และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส
 ทางธุรกิจ  
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ท่ีมี
 คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ  
 สังคมท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 ความ สะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การ
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
  8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ  
 หลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีต้นน้ าและป่าธรรมชาติท่ีส าคัญ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร 
 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
 และ พื้นท่ีป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกป่า และป้องกันการ
 บุกรุก เพื่อ รักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า  
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและ  ความคิด
 สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา  ท่ี
 กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของ  
 อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
 โครงสร้าง พื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
 ในข้ันประยุกต์ และทดลองเพิ่มข้ึน ท้ังการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบ
 ผลิตภัณฑ์และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
 รูปธรรมมากข้ึน 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริมชุมชน  
 ในการ สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถ่ินในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
 นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อน       
 อัตลักษณ์ ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่า
 นครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบ
 การเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล 
 ส่งเสริม การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
 กลุ่ม สุภาพสตรีเป็นต้น 
  2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  
 สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่นหรืออัต
 ลักษณ์ ของแต่ละพื้นท่ีมาสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และ
 เช่ือมโยงสู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของ
 กลุ่มนักท่องเท่ียว คุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ี
 สร้างจากทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
 บุคลากรและผู้ประกอบการ การท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนท่ี
 ท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ง
 ท่องเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว  



 

๓๖ 

  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิต ลุ่มน้ าโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
 นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานีและ สกลนคร และพัฒ นาเส้นทางเช่ือมโยงแห ล่ง
 ท่องเท่ียว กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้าน ช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-

 สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียว
 เชิงวัฒนธรรม ของสองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิการท่องเท่ียว/
 พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการ
 เดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็น
 ต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยง ระหว่างแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือและการท่องเท่ียวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน
 ความปลอดภัย ส่งเสริมการ บริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้เน้นพัฒนา
 ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ ทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน   
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
 หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมี
 ชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
 รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจ ศึกษา
 วิวัฒนาการของภาคต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน  กิจกรรม
 ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุง  ส่ิง
 อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ 
 ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
  5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษ นครราชสีมา  โดย
 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจากการกีฬาและ ธุรกิจ
 ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน อาหาร เสริม
 และเครื่องด่ืม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก ระดับ 
 เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจ
 กีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา นานาชาติ
 รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว  
  6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดย
 ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด ความสมดุลและ
 ย่ังยืน มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่า
 ต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเท่ียวใน พื้นท่ีมาก
 ข้ึน รวมท้ังให้ความรู้นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  7) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย ให้
 นักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง ในลักษณะ  
 เครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถ่ิน เช่ือมโยงกิจกรรม การท่องเท่ียว 
 ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถ่ิน ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล้องกับความ 
 ต้องการของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรม 
 มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก 
 ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึง 
 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
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 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่  ๆของภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง  และ
 พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ 
 แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วง
 ขอนแก่นหนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วง
 ระเบียง เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้ เป็นระบบท่ีส มบูรณ์อาทิ          
 การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ
 ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ด 
 นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพ
 และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพื้นท่ีศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ 
 เขตนวัตกรรม พื้นท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นท่ีเปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 
 พื้นฐาน เช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบา 
 เมืองขอนแก่น พร้อมท้ังส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิเมืองขอนแก่น เมือง
 นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
 แบบผสมผสานท้ังการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นท่ี  
 บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม  
 หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับ
 ประเทศ เพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีโดยรอบ  
  5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ  ความ
 เช่ียวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานและระบบราง ท่ีได้  
 มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ 
 การ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา
 สถานี ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธาน 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน บ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
 ก า ร จั ด ก า ร ด่ า น พ ร ม แ ด น แ บ บ เบ็ ด เส ร็ จ  CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ไ ด้ 
 มาตรฐานสากล เร่งเช่ือมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
 เดียว (National Single Window) เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
 บริเวณจุด ผ่อนปรนการค้าชายแดนท่ีมีศักยภาพ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 5 
 (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ -อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง 
 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ  
 ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  
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  3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย  เพื่อ
 เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความ
 พร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ระหว่างวันท่ี 11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนโยบายรัฐบาล แผนการ 
          บริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์ 
          การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างาน 
          แบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อ 
          ร่วมกันก าหนดทิศ ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
          และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และ
 ประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็นการแก้ไข 
 ปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การ
 กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีพ.ศ. 2564 ได้รับ 
          ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค 
          ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดย 
          สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
  1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ปลอดภัย  
  2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
  3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์การ กีฬา
 ท่ีมีช่ือเสียง 
  4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  เป้าหมายการพัฒนา  
  “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
  Unique Position  
  ก้าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน ” หรือ 
“Innovation for FASTTT” 
   FASTTT มาจากค าว่า 
  F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ผจญภัย ท่ีท าให้ลดวัยหรือ กระชุ่มกระชวย 
 การกีฬา  
  A = Agriculture การเกษตร เน้นท่ีเป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม มะลิมัน
 ส าปะหลัง โคเน้ือ/โควากิว  
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  S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมส่ิงทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์
 เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี“ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชท่ีมี ช่ือเสียง เป็น 
 เอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่ค้ันขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ทรงมี 
 พระราชด าริให้อนุรักษ์ไว้มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักคือ “ซิ่นตีน 
 แดง”และลายท่ีได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย 
 เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์อยู่ท่ีเส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มี 
 ลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ท่ีทอผ้าให้ผู้น า APAC ท่ี 
 เดินทางมาร่วมประชุมท่ีประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2546  
  T = Tourism การท่องเท่ียว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังด้านวัฒนธรรม ขอม
 โบราณ วัฒนธรรมท้องถ่ิน การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
  T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับท่ี 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม  นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ท้ังจุดผ่อน 
 ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
   T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ มูลฝอย
 ท่ีมีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse 
 Derived Fuel: RDF) 
 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
  จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 
 2560 เศรษฐกิจท่ีส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค 
 เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที    
     ของ กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
 ศักยภาพทาง การเกษตรท่ีโดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเน้ือ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพ
 ทางการ ท่องเท่ียว ท่ีหลากหลาย ท้ังท่องเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 ศาสนา และ กีฬา มีแหล่ง ท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็
 มีปัญหาในเรื่อง การขาดแคลนน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตร
 ตกต่ า สัดส่วนคน ยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้ เฉล่ียครัวเรือน/ปี  250,632 บาท หนี้ สินเฉล่ียครัวเรือน/ปี 
 200,217.08 บาท มี ความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ 
   โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึง 
 ข้ัน มาตรฐานอินทรีย์ในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตว์โดยมีการน านวัตกรรมในพื้นท่ีมาช่วยให้ 

 เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คง 
 อยู่ด้วยการน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน 

 ต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  
  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ท้ังน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อ การเกษตร
 ให้เพียงพอตลอดปีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพื้นท่ี หรือการขยายพื้นท่ีรับ 

 น้ า การกระจายน้ าไปยังพื้นท่ี  
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  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพื้นท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม  อาหาร
 แบบครบวงจรในพื้นท่ี โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา  
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ท่ีก าหนดให้กลุ่ม
 จังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
  4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค 
 การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเท่ียว  
  5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ท้ัง  
 ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว การใช้
 ประโยชน์จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้การสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ 
 นักท่องเท่ียว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างและเป็นท่ีนิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  
  6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตท่ี
 ดีข้ึนหรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบ ทอด
 ไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน  
 อนาคต 
  พันธกิจ (Mission)  
  1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
  3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
  4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
  6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
  7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
  8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
  ประเด็นการพัฒนา  
  1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
  วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
  แนวทางการพัฒนา  
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม  
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์คุณภาพสูง 
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  2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
  วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
  2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา  
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
  2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว  
  2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
  2.4 สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว  
  2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว  
  2.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
  2.7 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยช้าง  
  2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
  2.9 ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน  
  2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และการตลาด  
  2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
   
  2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม  
  2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีข้ึน  
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้แข็งแรง มีความสุข  
  แนวทางการพัฒนา  
  3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
  3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
  3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด  
  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนท่ีมีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของ 
 จังหวัด มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติได้แก่  
 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
 แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอื่นๆ รวมท้ังศักยภาพและความต้องการ ของประชาชน
 ในพื้นท่ี และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง 
   การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ5 ปี พ .ศ . 2561-2565 ปรับป รุ ง ข้อมู ล ใน 
 หลายส่วนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ 
 ประเด็น ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ัง
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 ปรับปรุง เพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 (ก.บ.ภ.) ก าหนด และเพื่อให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนโยบายรัฐบาล 
   แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีจะกระท า ใน
 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิท่ีต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ5 ปีพ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพื่อให้
 เกิดพลัง สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
 “เมืองแห่งความสุข”  
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม  
 2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 3. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การ
แข่งขัน อย่างยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค ์ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
 2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว  
 3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน  
 4. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนคนจน  
 5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่  
 6. จ านวนพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มข้ึน  
 7. จ านวนพื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มข้ึน  
 8. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน  
 9. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา 
3) แนวทางการพัฒนา  
 3.1 ด้านการเกษตร  
  1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร  
   1.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย  
   1.2 การขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน  
   1.3 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.4 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์  
   1.5 การพัฒนาศักยภาพการเล้ียงสัตว์ปีก  
   1.6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง  
   1.7 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม  
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   1.8 การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.9 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ  
   1.10 การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  2. โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    2.1 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์  
   2.2 พัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรท่ีได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า  OTOP ด้าน
 การตลาด  
  3. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร  
   3.1 ส่งเสริมการเช่ือมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ  
   1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าชุมชน  
  2. โครงการรับมือภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี  

 ประสิทธิภาพ  
   2.1 สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน  
 3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ  
   1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ  
   1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน  
   1.2 การพัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยโซล่าเซลล์  
   1.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน  
 1) วัตถุประสงค ์ 
 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นท่ีลดน้อยลง  
  2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด  
  3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
  4. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว  
  5. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
 3) แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ด้านความม่ันคง  
   1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    1.1 การขับเคล่ือนและสนับสนุน To Be Number One  
    1.2 บูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   2. โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยใน  
   หมู่บ้าน/ชุมชน  
    2.1 สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยใน 
  หมู่บ้าน/ชุมชน  
   3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
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    3.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อความมั่นคงของสถาบันและ  การ
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    3.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคล่ือนงาน นโยบาย
  ภาครัฐสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
  3.2 ด้านการท่องเที่ยว  
   1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียว  
    1.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  
    1.2 มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถ่ินชัยภูมิ  
   2. ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและการจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ  
    2.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ  
    2.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน  
 1) วัตถุประสงค ์ 
 ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน  
  2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง  
  3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 3) แนวทางการพัฒนา  
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง  
   1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ  
   1.2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้  
   1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   1.4 เพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  2. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน  
   2.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียว  
   2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร  
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
   3.1 คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค  
  4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชน  
   4.1 พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการการจัดการอนามัย
  ส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน  
   4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรัชกาลปัจจุบัน และศิลปะการ
  เป็นพิธีกรของหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ  
   4.3 ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด  
   4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน / ชุมชน กองทุนแม่ของ แผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 
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4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 
 วิสัยทัศน์  
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทน
ส าคัญ และเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ”  
 พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน  
 3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์  
 4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว  
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด  
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 8. บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์หลัก  
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบสานคุณค่า  
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
 4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน  
 5. การท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงข้ึน  
 6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
 8. มีระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ ประชาคมอาเซียน 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
 10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ พัฒนาการ
 กีฬาไปสู่ระดับอาชีพ  
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบสานคุณค่า มาตรการ และแนวทาง 
   



 

๔๖ 

  มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ  
  แนวทาง  
  1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ครูและ  บุคลากร
 ทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์  
  1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัด ชัยภูมิ 
  1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
  1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงได้มีโอกาส ศึกษาต่อ 
 และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
  1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กับ
 การศึกษาของชนบท พร้อมต้ังกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน  
  มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ 
 มากข้ึนและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
  แนวทาง  
  1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อสร้าง แรงจูงใจ
 ให้บุคลากรท่ีมีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ  
  1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา  
  1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามา ถ่ายทอด
 ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ 
 ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด  
  แนวทาง  
  1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการ การ
 เรียนรู้ในทุกพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงครูท่ีมีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ  
 ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ 
 เปล่ียนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรียน  
  1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงานใน
 หน่วยงานและสถานศึกษา  
  1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการใช้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนท่ีมีขีดความสามารถแตกต่างกัน  
  1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอน  
  1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมท้ังด้านเครื่องมือ  และ
 บุคลากรรองรับการผลิตส่ือการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตาม  
 อัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ  
  1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการน าระบบเทคโนโลยีและ 
 สารสนเทศมาประยุกต์ใช้  
  1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ใน จังหวัด
 ชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ เปล่ียนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้าน  
 การศึกษา คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  
 
  



 

๔๗ 

 
  มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน
 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
  แนวทาง  
  1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น  ส าคัญ 
  1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาสร้างองค์ ความรู้
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
  1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ  
 เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
  1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการ การ
 เรียนการสอนในช้ันเรียนกับปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  
  1.4.5 จัดให้มีพื้นท่ีภายในสถานศึกษาท่ีเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ วัฒนธรรม 
  1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
  มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในการ อนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  แนวทาง  
  1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ      
 “วิถี ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ  
  1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน วาระ
 และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  
  1.5.4 สร้างและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ  วิถี
 การเรียนรู้ของประชาชน  
  มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 
  แนวทาง    
  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด ชัยภูมิ
 ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  
  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มี คุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน 
 ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ  
  1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมท่ีเข้าถึงระบบ 
 เครื่องจักรกลสมัยใหม่  
 มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ท้านุบ้ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทาง  
  1.7.1 เสริ มสร้ างความสามั ค คีปรองดองเพื่ อความมั่ น คงขอ งสถาบั น ชาติ  ศาสน า 
พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมท่ีท านุบ ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  ระบอบ
 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
  



 

๔๘ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
  2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน  
  3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  
 มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
  แนวทาง 
    2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลรักษาสุขภาพ
  ของคนในชุมชนและท้องถ่ิน  
   2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถ่ิน 
  รวมถึงสร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการท างานในพื้นท่ีชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
   2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี 
  ประสิทธิภาพ  
   2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถ่ิน  
   2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไก
  เพื่อจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 
   มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  แนวทาง  
   2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้ 
  แนวคิด “การตลาดน าการผลิต”  
   2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิเช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก 
  ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็น
  ผลิตภัณฑ์ของ ฝากท่ีโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
   2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดย
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีข้ึน ท้ังนี้เน้นการสร้าง
  ความแตกต่างความ แปลกใหม่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
  ความน่าสนใจ  
   2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้าง 
  เอกลักษณ์ใน การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถ่ิน เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความ
  น่าสนใจมากย่ิงข้ึน  
   2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินผนวกกับ
  การ น าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้น
  การ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดย
  ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
   2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
   2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับต้ังแต่ผู้ผลิต  
  ผู้ประกอบการ แปรรูป และผู้จ าหน่าย 



 

๔๙ 

    2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ 
  เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวของจังหวัด  
   2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน 
  ระดับประเทศ    
   2.2.11 เช่ือมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
  มาตรการที่  2.3 สร้างชุมชน เข้มแข็ ง มี เอกภาพ  และมีส่วน ร่วมในการแก้ปัญหา 
 อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่  
  แนวทาง  
  2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน ชุมชน 
  2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ส าหรับ
 การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ  
  2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ  
 ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว  
  2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  2.3.6 ส่งเสริมการสร้างส่ือท่ีเน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถ่ินในการสร้างค่านิยมท่ี ถูกต้อง
 ในท้องถ่ิน  
  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด
 ให้เข้มแข็ง  
  2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ  
 เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถ่ิน 
  2.3.9 จัดท าส่ือและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ ประชาชนใน
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา 
 เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
  2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ  ส่ิง
 อ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ 
 ท้องถ่ิน เพิ่มกีฬาท่ีสามารถท ารวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนท่ีมี 
 ความสนใจและบคุคลท่ัวไป 
   2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาท่ีมีความรู้ประจ า ศูนย์และ สนาม
 กีฬาอย่างเหมาะสม 
  มาตรการที่  2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
  แนวทาง  
  2.4.1 จัดต้ังกองทุนเพื่อดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการท่ีถูกทอดท้ิง ขัดสนโอกาส ท่ีจะ
 เข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จาก
 ขบวนการค้ามนุษย์ และความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
  2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุน  การ
 สร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีภาคประชาสังคมได้คิดค้น  
 



 

๕๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน  
  2. สินค้าการเกษตรท่ีเป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน  
  3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน  
  4. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์ 
  5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
  6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 
 มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว 
 อ้อย และ มันส้าปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง  
  แนวทาง  
  3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ
 ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง 
  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต  
  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรด้ังเดิม  เพื่อให้
 เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ท่ีได้ผลมากข้ึน  
  3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีด้านส่งเสริม 
 การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก 
 ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช  
  แนวทาง  
  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเน้ือโคราชวากิว และไก่ บ้าน
 โคราช ในชุมชนและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์  
  3.2.2 ประสานให้เกิดความเช่ือมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีกลุ่ม 
 จังหวัดนครชัยบุรินทร์  
  3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เจ้าหน้าท่ี 
 ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.4 ก าหนดพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ เพื่อการ
 เพิ่มมูลค่า  
  3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด ต้นทุน
 การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ พริก และยางพารา 
  มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
  แนวทาง  
  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ท่ีตรงกับความ  ต้องการ
 ของตลาด โดยเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ  Northeastern 
 Food  Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   
 



 

๕๑ 

  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการ ส่งออกอาหาร ปลอดภัย 
  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐาน  อย่างสม่ าเสมอ 
  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย ของ
 จังหวัดชัยภูม ิ 
  3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
  2. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน  
  3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยภูมิ
 ให้เป็นรูปธรรม 
   แนวทาง  
  4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ แข่งขัน
 ได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน  
  4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์
 ท่ีโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือระดับชาติและนานาชาติ  
  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของท้องถ่ินให้บ่อยครั้งโดยความ ร่วมมือ
 ของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ใน 9 เทศกาล
 ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิเป็นต้น 
  4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ 
 ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเท่ียว  
  มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้ มาตรฐาน 
 มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
  แนวทาง  
  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้า
 มาลงทุนด้านการท่องเท่ียว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียวให้มีความ 
 เหมาะสมรองรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น  
  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดให้เอื้อต่อ  ความ
 ต้องการของนักท่องเท่ียว รวมท้ังให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเท่ียว
 ในทุกพื้นท่ี  
  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน และส่วน ราชการใน
 การอนุรักษ์และดูแลส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสมบูรณ์  
  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในพื้นท่ีในการปรับปรุง  
 เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อ 
 เพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง  
  4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ท่ีก าลังจะพัฒนาข้ึน เพื่อให้เป็น
 ถนนสายท่องเท่ียวท่ีสวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของท่ีระลึก แก่
 นักท่องเท่ียว  
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  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่า
 ปรงพันปีฯลฯ โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ อาทิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี  อุทยานผัก
 พื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น  
  4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชนและ หน่วยงานท่ี
 ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเท่ียวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  4.2.8 ปรับปรุงพื้นท่ีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชนในการออกมา สันทนาการ 
 ออกก าลังกาย และสถานท่ีท่องเท่ียว 
  มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง ความ
 เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้ังเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  
  แนวทาง  
  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีซึ่งบ่งบอกถึงถ่ิน  ก าเนิด 
 รากฐาน และส่ือความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่น ย่ิงข้ึน 
  4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เป็น รูปธรรม 
  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเท่ียวในลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทาง            
 วัฒนธรรมและสินค้าอื่น ๆ ท่ีโดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบท่ีเป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิท่ีมีอัต
 ลักษณ์ เฉพาะ  
  4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเท่ียวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเท่ียวท่ี ให้บริการ
 ข้อมูลการท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร ท้ังของ
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลในพื้นท่ี มีความรู้ความสามารถ  
  มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพ 
 และศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล  
  แนวทาง  
  4.4.1 เสริมสร้างการเช่ือมโยงและสร้างส่ือแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ  
 จังหวัด ชัยภูมิในแต่ละพื้นท่ีและเผยแพร่ให้เป็นท่ีประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ
 และประชาคมโลก  
  4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงาม  ของ
 ท้องถ่ินมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์เพื่อน าไปสู่การท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม  
 และการท่องเท่ียวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มี 
 โอกาสสัมผัสกับสถานท่ีจริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล  
  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ท่ีคงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ ชาว
 ชัยภูมิ ในอดีตท่ีนักท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมและสัมผัสได้  
  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ น าเสนอใน
 เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
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  มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของ ประเทศ 
  แนวทาง  
  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิท่ีเหมาะสมกับ สภาพภูมิ
 ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพื้นท่ี  
  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ 
 ประดับระดับประเทศ  
  4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิ ทัศน์
 ท่ีสวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพื่อส่งออกจ าหน่ายท่ัว ประเทศ 
  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ  
  มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ 
 ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  แนวทาง  
  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี 
 รับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญ
 ใน การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ี  
  4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ของ
 บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังบุคลากรของภาครัฐ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว อย่างมีประสิทธิภาพและ  
 ต่อเน่ือง  
  4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียว ท้ัง  
 ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว และประชาชนในพื้นท่ีให้มีความ 
 เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงข้ึน  
  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวและ นักท่องเท่ียว  
  4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ของ
 จังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
  2. ท้องถ่ินมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  
  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า  
  4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร  
  5. การน าขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน  
  6. การน ารถ EV มาใช้  
  7. การน าเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน  
  8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน  
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  มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  
  แนวทาง  
  5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน ท้องถ่ิน
 และชุมชน  
  5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนท่ี        
 มีความพร้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์  
  5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
 การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
   5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ ศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อผลิต 
 บุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  
  มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
   แนวทาง  
  5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน  
  5.2.2 สร้างระบบเช่ือมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ ภาค
 การผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวางแผนการ 
 พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน ทดแทน
 เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  
  มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน 
 ทดแทน  
  แนวทาง  
  5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน  ใน
 การผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
  5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ผลิต
 ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น  
  มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
  แนวทาง  
  5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ พัฒนา
 ท้องถ่ิน และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็น ศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และโลจิ
สติกส์ในภูมิภาค 
  แนวทาง  
  6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
  6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปล่ียนและกระจายสินค้าระหว่าง  ประเทศ
 ไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน  
  6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า  มา
 บริหารจัดการ 
  6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิ เศษให้มี 
 ประสิทธิภาพสูง  
  6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไป 
 ฟื้นฟูและซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก  
  6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถ่ินให้ 
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง  
  แนวทาง  
  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขน ถ่าย
 สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง  
  6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขความ 
 เดือดร้อนของประชาชน  
  6.2.3 เร่งรัดการส ารวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดล าดับความเสียหาย และแผนการ  ซ่อม
 บ ารุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซ่อมแซม  
  6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้าง พื้นฐานใน
 ท้องถ่ิน  
  6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหาระยะส้ันอย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ด เงิน
 เพียงพอต่อความต้องการในท้องถ่ิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. มีพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มข้ึน  
  2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน  
  3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
   
 
 
 



 

๕๖ 

  มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มขึ้น  
  แนวทาง  
  7.1.1 ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์  และ
 ฟื้นฟู  
  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ  
 รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”  
  7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการดูแลทรัพยากรป่าไม้  
 อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและย่ังยืน  
  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด 
  7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ ป่าไม้ 
 กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเน่ือง  
  7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
  7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการท างานทุกภาคส่วน  ส่วน
 ภูมิภาค ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึด ประชาชนเป็น
 ศูนย์กลาง  
  7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันท่ีถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ ข้อยกเว้น) 
  มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่ง 
 น้้าขนาดใหญ่และแหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตร  
  แนวทาง  
  7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ 
 ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ี  
  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน  และภาคประชาชน เพื่ อสะ ท้อนความ
 ต้องการท่ี เป็น เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด  
  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และ
 แหล่งน้ าของชุมชนท้ังจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด  
  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพื่อให้แต่ละพื้นท่ีมีแหล่งน้ าส ารอง เพื่อ
 รองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า  
  7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะ
 พักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ  
  7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ 
 ชลประทานส าหรับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าสู่ภาคการเกษตร  
  7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
 การกักเก็บน้ า รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ี  
  7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
  7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ าและกลุ่มผู้ใช้น้ าภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดการ
 ทรัพยากรน้ า 
   
 



 

๕๗ 

  มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ 
 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน/เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเร่ืองอากาศ (ไฟป่า, มลพิษ , ฝุ่น) 
  แนวทาง  
  7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมท่ีได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี“เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ ในการ
 ก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน  
  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
  7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ 
 ส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ น้ าท่วม 
  7.3.5 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.3.6 จัดท าข้อตกลงเงื่อนไขท่ีชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
  7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ 
 เสนอแนะ แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการ  บริหาร
 จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  มาตรการ และแนวทาง  
  มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  แนวทาง  
  8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ ระบบ
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ย่ิงข้ึน 
  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดข้ันตอนการท างาน และการพัฒนา ให้มี
 ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
  8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค 
 ประชาชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร  
  8.1.5 น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ  
  8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ บุคคล 
  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร  
 ท้องถ่ิน  
  8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
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  มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ิน  
  แนวทาง  
  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่ือสาธารณะให้กับ ประชาชน
 ในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่ือมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีเพื่อการ  เผยแพร่
 ข่าวสารให้กับประชาชน 
  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ  
  8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
  มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถ่ิน อย่างต่อเนื่อง  
  แนวทาง  
  8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ เอื้อ
 ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  
  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ  
  8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ ประชาคม
 อาเซียน  
  8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  มาตรการที่  8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  แนวทาง  
  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ บุคลากรใน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วน
 ท้องถ่ิน  
  มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ิน  
  แนวทาง  
  8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการ สร้าง
  การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.โนนกอก 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
          พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประสานภาคประชารัฐ  ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งค่ัง 
มุ่งหวังคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 

   2.2   ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์องค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้จ านวน  22  แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์   :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์   : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างย่ังยืน 
2.3 เป้าประสงค์ 

     1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
     2. ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
     3. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐอย่างเพียงพอและมีความเสมอภาค 
     5  ส่ิงแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล   

 2.4 ตัวชี้วัด  
      1. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีได้รับการศึกษาสูงข้ึน 
     3. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
     1. ร้อยละของครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีได้รับการศึกษาสูงข้ึน 
     3. จ านวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ร้อยละของประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ 
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 2.6 กลยุทธ์ 
  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงค์เคราะห์ 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  ท่อและร่องระบายน้ า 
2. กอ่สร้างและปรับปรุงระบบประปา 
3. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า  คูคลองและระบบชลประทาน 
5. ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปร

รูปสินค้าทางการเกษตร 
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาการบริหารงานบุคล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน   

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

  1.  อนุรักษ์ฟื้นฟู  สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
   2.7.1  มีการเกษตรท่ีเป็นฐานหลัก เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญภาค 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  อ้อย  ท่ีใช้ผลิตน้ าตาลทราย 
   2.7.2  มีภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
   2.7.3  มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสาย
  หลักตัดผ่าน 
   2.7.4  มี สินค้าพื้นเมืองของต าบลและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น ผ้าไหม  ผ้า ฝ้าย  หมอนขิด  เส่ือ
 กก   
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 ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
และปัจจัยท่ีเอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบล
โนนกอก ดังนี ้

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ได้แก่อ้อย ข้าว  พริก และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง 
และส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นสนิค้าเศรษฐกิจภายในต้าบล นา้ส่งสู่จังหวัดและประเทศ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 

อปท. 
จังหวัดชัยภูมิ 
(พ.ศ.2566-

2570) 
 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้าน
การเกษตร 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้
เข้มแข็งและย่ังยืน 

การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและย่ังยืน 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดเด็ก
เยาวชนและประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
วัฒนธรรมนันทนาการและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

2.ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 

3.ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้พอเพียงและมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
2.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 
3.การพัฒนาสาธารณสุข 
4.การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
5.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.การักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุบัติเหตุ 

 

1.ก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงถนน 
สะพาน ท่อและร่องระบายน้ า 
2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
3.ก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณ 
4.ก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงแหลง่
น้ าคูคลองและระบบชลประทาน 
5.ก่อสร้างและปรับปรุง
สาธารณูปการ 
 

 

1.ส่งเสริมศักยภาพการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การแปรรูป 
2.เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

1.ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคลสู่ระบบที่เป็นสากล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน 
4.สร้างจิตส านึกค่านิยม 
จรรยาบรรณของข้าราชการในการ
ปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

1.อนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2.ก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
3.การบริหารจัดการและรณรงค์
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 



 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานสวัสดิการชุมชน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานสาธารณสุขฯ 
-แผนงานป้องกันฯ 

 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานไฟฟ้าและ
ประปา 
-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 
-แผนงานการเกษตร 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ตามแบบ               
ผ.02 ผ02/1 

ผ.02/2 

ตามแบบ               
ผ.02 

ตามแบบ               
ผ.02 ผ.02/2 

 

 

ตามแบบ               
ผ.02 

 

ตามแบบ               
ผ.02 

 

1.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
2.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 
3.การพัฒนาสาธารณสุข 
4.การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
5.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.การักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลดอุบัติเหตุ 

 

1.ก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงถนน 
สะพาน ท่อและร่องระบายน้ า 
2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
3.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณ 
4.ก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงแหลง่
น้ าคูคลองและระบบชลประทาน 
5.ก่อสร้างและปรับปรุง
สาธารณูปการ 
 

 

1.ส่งเสริมศักยภาพการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การแปรรูป 
2.เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

1.ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคลสู่ระบบที่เป็นสากล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน 
4.สร้างจิตส านึกค่านิยม 
จรรยาบรรณของข้าราชการในการ
ปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

1.อนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2.ก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
3.การบริหารจัดการและรณรงค์
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 



 ๖๕ 

  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

     (ใ ช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT  Analysis/ Demand (Demand  Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเป ล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

ด้านเศรษฐกิจ   
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแหล่งน้ าเพื่อท า

การเกษตร  การแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นภารกิจส าคัญย่ิงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
โดยเฉพาะการขุดลอกคู คลอง  สระเก็บน้ า  การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน 
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี ส าหรับปัญหาเรื่องราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ าก็ยังเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรในพื้นท่ี ท่ียังรอการแก้ไข 

ด้านสังคม   
-  สุขภาพอนามัยของประชาชน  จากสภาพความเป็นอยู่ประกอบกับการไม่เอาใจใส่สุขภาพ

เท่าท่ีควร ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยยังมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ท่ีขาดโอกาส
ทางสังคม โดยท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก แก้ปัญหาเชิงรุก  คือการจัดโครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย, 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว,การตรวจสุขภาพเบื้องหลัง, การตรวจ
สารพิษในร่างกาย ฯลฯ  ออกให้บริการประชาชนถึงในหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนได้รับการดูแลท่ัวถึงมากข้ึน 
และยังมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
พบว่าบางแห่งยังมีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะ เช่น ยุง โดยประชาชนแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ด าเนินการฉีดพ่นยาและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคต่อไป  นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการสถานท่ีออกก าลังกายและเครื่องออกก าลังกาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรง 

- การศึกษา  ปัจจุบันประชาชนให้การตอบรับกับการพัฒนาทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก มากข้ึน สังเกตได้จากการให้ความสนใจในการน าบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกมากข้ึน รวมท้ังผู้ปกครองมีการร่วมกิจกรรมท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้สภาพปัญหาและความต้องการในล าดับต่อมาท่ีพบคือ ประชาชนต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านในหลายรูปแบบ เช่น ความเป็น
เลิศในการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

- การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  สภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็น
ยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีมีการรับ – ส่ง ข้อมูลความเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิด
การครอบง าทางวัฒนธรรม รวมท้ังพฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามสังคมท่ียึดถือกันว่าทันสมัยกว่า หาก
ปล่อยประละเลยไปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม   ก็จะถูกกลืนและสูญหายไปในท่ีสุด ในประเด็นนี้ประชาชน
ได้ให้ความส าคัญและต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน รวมท้ังการอุปถัมภ์ผู้สูงอายุมิให้มีการทอดท้ิง เน่ืองจากผู้สูงอายุ คือ บุคคลส าคัญในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง รวมท้ังการจัดกิจกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้าง
ความสงบสุขในสังคมด้วย 



 ๖๖ 

- การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   ประชาชนมีความต้องการในสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกายมากข้ึน  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จัดสร้างหรือ
หาพื้นท่ีหรือปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกายโดยประสานกับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพด้านงบประมาณ รวมท้ังการ
ดูแลรักษาสถานท่ีสาธารณะเดิมท่ีมีอยู่ ให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ยังมี
ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  

 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 

วาตภัย ภัยแล้ง 
อัคคีภัย และปัญหาการบุรุกป่าชุมชน การปลูกเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าจึงเป็นภารกิจท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล โนน
กอกให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  พร้อมท้ังปลูกฝังคนในชุมชนให้มีใจรัก และหวงแหนพื้นท่ีป่าให้คงความอุดม
สมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน  เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินรวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน ของท้องถ่ินอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถ่ินซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบัน
ท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดในการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ท้ังนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง (Strength = S)  จุดอ่อน 
(Weak = W) และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส (Opportunity  = O)  อุปสรรค (Threat = T) เป็น
เครื่องมือ  

1. ปัจจัยภายใน ( Internal Factors ) 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. มีทรัพยากรป่าชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ์  หาของป่าเพื่อการยังชีพได้ 
2. มีพื้นท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  พืชเศรษฐกิจท่ีสร้าง

รายได้ส าคัญ  ได้แก่  อ้อย  และข้าว 
3. มีพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนด้านการเกษตร 
4. มีพื้นท่ีเหมาะสมพร้อมรองรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน  โซล่าเซล 
5. มีหัตถกรรมทอผ้าไหม  และเครื่องจักสาน 
6. มีขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงาม  ภูมิปัญญาชาวบ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
7. มีสังคมความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย  มีการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน 

 
 
 
 



 ๖๗ 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. คุณภาพการศึกษาของประชากรยังต่ ากว่ามาตรฐาน 
2. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3. มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 
4. น้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต้องรอน้ าฝนจากธรรมชาติ 
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ 
6. มีการใช้สารเคมีมากข้ึนในภาคการเกษตร 
7. งบประมาณไม่เพียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงาน  เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับประชาชน 

ปัจจัยภายนอก  ( External  Factors ) 
โอกาส (Opportunity) 

1. สังคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง 
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้  และ

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ  และเอกชนได้  มีการจัดต้ังกองทุนต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร 

3. รัฐบาลมีการก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยยัดหลักนิติธรรม  
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. ค่านิยมของประชาชนท่ีบริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์มีมากข้ึนเปล่ียนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ  ช่วยลดสารเคมี  ลดต้นทุนการผลิต  สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร  และช่วย
ให้เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน 

5. ประชาชนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากข้ึน  ยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาในชุมชนได้ดี 
6. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหล่ือมล้ าของคนในสังคม 
7. รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

อุปสรรค  (Threat) 
1. การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันแรงงานท่ีมีทักษะสูงข้ึน  ปัญหา

แรงงานต่างด้าวในสัดส่วนท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคุณภาพชีวิตต่ า  การเกิดโรคระบาด  และ
ปัญหาอาชญากรรมได้ 

3. ประชากรในต าบลมีวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  ภาวะวัยเจริญพันธ์โดยรวม
ต่ ากว่าระดับการทดแทน 

4. เกษตรกรว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
5. ต าบลโนนกอกมีเส้นทางเช่ือมต่อจังหวัดชัยภูมิด้านเชิงเขาเป็นเส้นทางผ่านยาเสพติด 
6. ความผันผวน  เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของฤดูต่าง ๆ เกิดปัญหาภัยแล้ง  น้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง  ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ภาคการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 

7. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการผลิต  และความเป็นอยู่ของประชาชน 



 ๖๘ 

8. การท าไร่  ท านาของเกษตรกรยังต้องอาศัยน้ าท าการเกษตรจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  
เนื่องจากเป็นพื้นท่ี ท่ีไม่มีแหล่งน้ า   

9. การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกมีศักยภาพการพัฒนาท่ีมีปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส และปัจจัยภายในมีจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “เป็นโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนา”   
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ยังมีปัญหา  
ท่ีจะต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในองค์กร ในด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และด้านการบริหารจัดการ ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ 
เทคโนโลยี  และสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานขององค์กร  แต่ปัญหาท่ีส าคัญของต าบลโนนกอก  
ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงเร่งด่วน  คือ  การจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในการท าการเกษตรเพราะ
เกษตรกรต้องรอน้ าฝน  หากปีใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ได้ผล  ซึ่งต่างจาก
ท้องถ่ินอื่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    จึงจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดกลยุทธ์
ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน  เพื่อพัฒนาภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปิดโอกาสในการ
ขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตต่อไป  



 

๖๙ 

ส่วนที่ 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

 

 

 

1 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา ฯ กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

กองการศึกษา ฯ กองคลัง 

บริหารงานท่ัวไป สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข กองคลัง 

 

2 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม อุตสาหกรรมและการ
โยธา  

ไฟฟ้าและประปา 

กองช่าง กองคลัง 

3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารงานท่ัวไป การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงค์เคราะห์ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 
 

4 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 

 

กองช่าง กองคลัง 

 

5 

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข กองคลัง 
    

รวม 5  .......13....... .......12....... .......1....... 
 



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษาฯ 23 4,363,000 19 4,193,000 19 4,193,000 19 4,193,000 19 4,193,000 99 21,135,000

   1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 24 943,000 23 873,000 23 943,000 22 873,000 23 1,073,000 115 4,705,000

   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 15 1,200,000

   1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 340,000 5 340,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 22 1,550,000

   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 21 22,993,400 21 22,993,400 21 22,993,400 21 22,993,400 21 22,993,400 105 114,967,000

   1.6 แผนงานสาธารณสุข 6 395,000 6 395,000 6 395,000 6 395,000 6 395,000 30 1,975,000

  

รวม 82 ######## 77 29,034,400 76 29,054,400 75 28,984,400 76 29,184,400 386 145,532,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 11,988,000 27 8,282,000 24 8,715,000 20 4,764,000 21 4,397,000 127 38,146,000

   2.2  แผนงานไฟฟ้าประปา 10 2,477,500 1 650,000 8 3,105,000 8 10,065,000 6 2,550,000 33 18,847,500

โครงการเกินศักยภาพของ อปท.

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 43,913,500 9 157,132,000 2 3,132,000 1 1,044,000 0 0 25 205,221,500

   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา 1 1,500,000 0 0 0 0 2 2,250,000 0 0 3 3,750,000

รวม 59 ######## 37 166,064,000 34 14,952,000 31 18,123,000 27 6,947,000 188 265,965,000

70

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570



แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1  แผนงานการเกษตร 8 1,029,000 7 1,123,000 9 1,388,000 7 1,145,000 8 1,526,000 39 6,211,000

   3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 100,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 3 80,000 13 330,000

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.

   3.1 แผนงานการเกษตร 1 1,300,000 0 0 1 1,900,000 1 1,584,000 1 5,000,000 4 9,784,000

รวม 13 2,429,000 9 1,173,000 12 3,338,000 10 2,779,000 12 6,606,000 56 16,325,000

4.) ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 4 670,000 4 670,000 4 670,000 4 670,000 4 670,000 20 3,350,000

   4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000

โครงการเกินศักยภาพของ อปท.

   4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1,000,000 1 1,000,000 0 0 0 0 0 0 2 2,000,000

รวม 5 1,670,000 5 1,670,000 4 670,000 4 670,000 5 770,000 23 5,450,000

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 15 17,700,000

รวม 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 3 3,540,000 15 17,700,000

รวมท้ังส้ิน 162 ######## 131 201,481,400 129 51,554,400 123 54,096,400 123 47,047,400 668 450,972,000
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รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



แบบ ผ. 01/1

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 32 11,138,000 26 8,082,000 23 8,215,000 20 4,764,000 21 4,397,000 122 36,596,000

     2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา 11 3,932,500 1 650,000 8 3,105,000 10 5,315,000 6 2,550,000 36 15,552,500

รวม 43 15,070,500 27 8,732,000 31 11,320,000 30 ######## 27 6,947,000 158 52,148,500

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
     3.1 แผนงานการเกษตร 2 834,000 1 928,000 3 1,013,000 1 950,000 2 1,331,000 9 5,056,000

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 1 20,000 0 0 0 0 1 30,000 2 50,000

รวม 2 834,000 2 948,000 3 1,013,000 1 950,000 3 1,361,000 11 5,106,000

4.) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000

รวมท้ังส้ิน 45 15,904,500 29 9,680,000 34 12,333,000 31 ######## 31 8,408,000 170 57,354,500
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมวันเด็กท่ี ศพด. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีเด็กเข้าร่วม เด็กได้รับความสนุกสนาน กองการ

ให้เด็กได้แสดงออก และโรงเรียนประถมฯ กิจกรรมร้อยละ 80 และกล้าแสดงออกมากข้ึน ศึกษาฯ

2 โครงการรถรับ-ส่งศูนย์พัฒนา  - เพ่ือให้เด็กได้มีรถรับ-ส่งลดภาระ ปีละ 2 ภาคเรียน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 เด็กเข้าเรียนทัน ช่วยลดภาระการรับ - ส่ง "

เด็กเล็ก ของผู้ปกครองมีความสะดวก เวลา ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง

3 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ นักเรียน ศพด.ต าบลโนนกอก 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 เด็กนักเรียนมีทักษะและ เด็กนักเรียนมีทักษะและ "

แก่เด็กนักเรียน พัฒนาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ80พัฒนาการเพ่ิมข้ึน

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้แก่นักเรียน ศพด.ต าบลโนนกอก 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 เด็กนักเรียนมีชุดใส่เป็น เด็กนักเรียนมีชุดใส่เป็น "

แต่งกาย เด็กนักเรียนของ ศพด.ต าบลโนนกอก ระเบียบร้อยละ 100 ระเบียบเรียบร้อย

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา - เพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอน นักเรียน ศพด.ต าบลโนนกอก 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 เด็กมีทักษะและพัฒนา เด็กนักเรียนมีทักษะและ "

และเสริมทักษะให้แก่เด็กนักเรียน การดีข้ึนร้อยละ 80 พัฒนาการดีข้ึน

6 โครงการจ้างเหมาผู้ประกอบ  - เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับประทาน ประกอบอาหารกลางวันท่ีได้ 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000 เด็กได้กินอาหารถูกหลัก นักเรียนได้รับประทานอ "

อาหารกลางวัน ศพด.โนนกอก อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ โภชนาการ ร้อยละ 90 าหารท่ีมีคุณภาพตามหลัก
โภชนาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างแรง  - เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้สนใจ จัดกิจกรรมทางวิชาการและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ กองการ
จูงใจในการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ใฝ่เรียนรู้ มอบวุฒิบัตร ศพด.โนนกอก ร้อยละ 80 ในการเรียนรู้ ศึกษาฯ

8 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่  - เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้จัด จัดกิจกรรมวันแม่ท่ี ศพด.เพ่ือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกจิตส านึกให้เด็กๆรัก "

แห่งชาติ กิจกรรมในวันส าคัญ ให้แม่และเด็กได้แสดงออกถึง ร้อยละ 80 เทิดทูลแม่ผู้ให้ก าเนิด
 ความรัก และแม่ของแผ่นดิน  

9 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง  - เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์  พาเด็กเล็กออกศึกษานอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ "

 จริงในการศึกษา สถานท่ีเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ร้อยละ 80 ในการเรียนรู้
ของ ศพด.โนนกอก

10 โครงการติดมุ้งลวด อาคาร 2  - เพ่ือป้องกันยุงและแมลงต่างๆ ติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียน 50,000 - - - - กันยุงและแมลงได้ นักเรียนและบุคลากร "

  ศพด.อบต.โนนกอก ร้อยละ 90 ปลอดภัยจากยุงและแมลง
ต่างๆ

11 โครงการสร้างศาลาพร้อมพระ  - เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ศพด.โนนกอก 50,000  -  -  - - นักเรียนและบุคลากรไหว้ นักเรียนและบุคลากรมี  "

พุทธรูป ศพด.โนนกอก ของนักเรียนและบุคลากร พระสวดมนต์ ร้อยละ 90 สถานท่ีสักการะ  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ

12 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล  - เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้ กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนเข้าร่วม นักเรียนมีความรู้เร่ืองยา กองการ
ยาเสพติด เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ต าบลโนนกอก กิจกรรมร้อยละ 80 เสพติดไม่ยุ่งเก่ียวกับ ศึกษาฯ

ยาเสพติด

13 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  - เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา นักเรียนช้ัน ป.5 - 6 ในกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก นร. เข้าร่วมโครงการ  นักเรียนมีความพร้อมใน "

เพ่ือการส่ือสาร อังกฤษในการส่ือสารได้ตามระดับช้ันรร.ต าบลโนนกอก จ านวน ร้อยละ 80 การใช้ภาษาอังกฤษ
180 คน  

14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  - เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ กลุ่มโรงเรียนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมีผลการเรียน นักเรียนมีความสามารถใน "

ทางวิชาการ ในการคิดและพัฒนาการท่ีดี โนนกอก ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 80 การคิดและพัฒนาการท่ีดีข้ึน
 

15 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ - เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย กลุ่มโรงเรียนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก นร. เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความสามารถใน "

ระดับประถมวัยต าบลโนนกอก โนนกอก ร้อยละ 80 การคิดและพัฒนาการท่ีดีข้ึน

16 โครงการพ่ีสอนน้อง  - เพ่ือเป็นการสอนและท ากิจกรรม จัดกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  เด็กนักเรียนเข้าร่วม  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ "

 ร่วมระหว่างพ่ีกับน้อง ต าบลโนนกอก  ร้อยละ 80 ท่ีดีและท ากิจกรรมร่วมกัน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ

17 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -เพ่ือเสริมสร้างประสบการจาก จัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้ประสบการณ์ นักเรียนได้รับประสบการณ์ กองการ
ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานท่ี สร้างเสริมประสบการณ์จาก จากแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆเพ่ิมมากข้ึน ศึกษาฯ

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ร้อยละ 90

18 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สนาม  - เพ่ือส่งเสริมด้านนันทนาการ จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้ 20,000  -  -  -  - นักเรียนได้อุปกรณ์สนาม นักเรียนมีสมรรถนะร่างกาย "

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านโสกเชือก ให้แก่เด็กนักเรียน แก่โรงเรียนบ้านโสกเชือกฯ เด็กเล่นร้อยละ 80 แข็งแรง
นกเจ่าพัฒนา

19 โครงการถังน้ าด่ืมเพ่ือน้อง  - เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าด่ืม ถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาส 40,000  -  -  -  - นักเรียนมีน้ าด่ืมเพียงพอ นักเรียนมีน้ าเพียงพอต่อการ "

โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกลาง อย่างดีขนาด 2,000 ลิตร ร้อยละ 90 บริโภค
จ านวน 4 ใบ

20 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  - เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึง กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมให้เด็กด้แสดง เด็กนักเรียนมีการพัฒนา "

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาใน ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ความสามารถเพ่ิมข้ึน ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน
เขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ

21 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน -เพ่ือให้นักเรียนได้อาหารท่ี กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 2,420,000 2,420,000 2,420,000 2,420,000 2,420,000 นักเรียนได้ทานอาหาร นักเรียนได้รับประทาน กองการ
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบล ประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ท่ีมีคุณภาพร้อยละ 90 อาหารท่ีมีประโยชน์ถูกหลัก ศึกษา
โนนกอก โภชนาการ

22 โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน -เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียมีคุณธรรม นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกัน "

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาใน จริยธรรมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก จริยธรรมท่ีดีร้อยละ 90 ในสังคมอย่างมีความสุข
เขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก สังคมอย่างสงบสุข

23 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักเรียน  -เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีการพัฒนา นักเรียนมีความรู้ความ "

ให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผล นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ ความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถเพ่ิมข้ึน
ทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน ในระดับสูงข้ึน ร้อยละ 80

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการงานประเพณีบ้านเมืองกลาง  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ  จัดกิจกรรมฉลอง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี กองการ

 หมู่ท่ี 1 - ฉลองรูปป้ันหลวงปู่ผา วัฒนธรรม รูปป้ันหลวงปู่ผา กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู ศึกษาฯ

2 โครงการประเพณีบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

สรงน้ าพระภูกระแต วัฒนธรรม สรงน้ าพระ กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู

3 โครงการประเพณีบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมฉลอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

ฉลองรูปป้ันพระครูเกษมธรรมโฆษิต วัฒนธรรม รูปป้ันพระครูเกษม กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  

4 โครงการประเพณีบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมรดน้ า 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

 รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ วัฒนธรรม ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู

5 โครงการประเพณีบ้านเปือย หมู่ท่ี 4  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมสรงน้ า 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

สรงน้ าพระธาตุบ้านเปือย วัฒนธรรม พระธาตุบ้านเปือย กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการประเพณีบ้านโนนเห็ดไคล  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมสรงน้ า 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี กองการ
หมู่ท่ี 5 - สรงน้ ารอยพระบาท วัฒนธรรม รอยพระบาท กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู ศึกษาฯ

7 โครงการประเพณีบ้านโนนสุขสันต์  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมสรงน้ า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี  "

หมู่ท่ี 9 - สรงน้ าพระเจ้าอุ้ย วัฒนธรรม พระเจ้าอุ้ย กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู
 

8 โครงการประเพณีบ้านโนนสุขสันต์  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมรดน้ า 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี  "

หมู่ท่ี 9 - รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ วัฒนธรรม ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  

  

9 โครงการประเพณีเล้ียงตาปู่บ้าน  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมเล้ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี  "

หมู่ท่ี 1 - 10 วัฒนธรรม ตาปู่บ้าน กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  

10 โครงการประเพณีบ้านสระ หมู่ท่ี 10  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมร าบวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

ร าบวงสรวงศาลมะนาว วัฒนธรรม สรวงศาลมะนาว กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการประเพณีบ้านสระ หมู่ท่ี 10  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมร าบวง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี กองการ
ร าบวงสรวงท่าศาล วัฒนธรรม สรวงท่าศาล กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู ศึกษาฯ

12 โครงการประเพณีเทศมหาชาติชาดก  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรงานเทศ 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

ต าบลโนนกอก วัฒนธรรม มหาชาติชาดก กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  

13 โครงการบวชภาคฤดูร้อนต าบล  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรงาน 50,000 - - - - ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี  "

โนนกอก วัฒนธรรม บวชภาคฤดูร้อน กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  

14 โครงการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมประจ า  - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ ประชาชนต าบล - - - - 200,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนสามารถเรียนรู้  "

ต าบลโนนกอก รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมโนนกอก กิจกรรมร้อยละ 80 และรวบรวมข้อมูลของ
แหล่งวัฒนธรรมต าบล

15 โครงการประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมวันลอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี "

 วัฒนธรรม กระทง กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน  - เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริม ประชาชนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน กองการ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โนนกอก กิจกรรมร้อยละ 80 ศึกษาฯ

17 โครงการถวายเทียนพรรษา  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมแห่เทียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนเข้าร่วม  วัฒนธรรมประเพณี  "

(ประเพณีเข้าพรรษา) วัฒนธรรม เข้าพรรษา กิจกรรมร้อยละ 80 ท้องถ่ินได้รับการฟ้ืนฟู

18 โครงการสรงน้ าพระประทาน  - เพ่ือสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมสรงน้ า 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กลุ่มสตรีเข้าร่วม กลุ่มสตรีมีศักยภาพ  "

3 ปรางค์  บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 วัฒนธรรม พระประทาน กิจกรรมร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง  

19 โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้  - เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  ต าบลโนนกอก - - 70,000 - - ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีคุณธรรม "

ปฏิบัติธรรมจริยธรรมบนพ้ืนท่ีภูกระแต จริยธรรม กิจกรรมร้อยละ 80 จริยธรรม

20 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการออก ประชาชนมีสุขภาพ "

ต าบลโนนกอก ได้ใช้เวลาว่างออกก าลังกาย ฟุตซอล ก าลังกาย ร้อยละ 70แข็งแรง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ  -เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มี นักกีฬาต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ส่งเสริมการออกก าลังประชาชนมีสุขภาพ กองการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โอกาสแสดงออกในด้านกีฬาโนนกอก กาย ร้อยละ 70 แข็งแรง ศึกษาฯ

22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมการออกก าลังประชาชนมีสุขภาพ "

ชุมชนสัมพันธ์ต าบลโนนกอก ได้ใช้เวลาว่างออกก าลังกาย กีฬาภายในต าบล กาย ร้อยละ 70 แข็งแรง

23 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม  - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ต าบลโนนกอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการออก เช่ือมความสัมพันธ์ "

ความสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ ระหว่างหน่วยงานในต าบล ร่วมกิจกรรม ก าลังกาย ร้อยละ 70ระหว่างส่วนราชการ
ในต าบล โนนกอก (กีฬาผู้น าสัมพันธ์)  แข่งขันกีฬา      และผู้น าหมู่บ้าน

24 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถม  - เพ่ือส่งเสริมนักเรียน จัดกิจกรรมแข่งขัน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส่งเสริมการออก นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง "

ศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอกได้ออกก าลังกาย กีฬานักเรียนใน ก าลังกาย ร้อยละ 70มีน้ าใจนักกีฬา
ต าบลโนนกอก

25 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล  - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ จัดแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการออก นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง "

ต าบลโนนกอก ออกก าลังกาย นักเรียนในต าบล ก าลังกาย ร้อยละ 70มีน้ าใจนักกีฬา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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26 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  - เพ่ือเสริมจินตนาการและ จัดซ้ืออุปกรณ์สนาม 20,000 - - - - เด็กได้ใช้สนาม มีจินตนาการและพัฒนา กอง
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 พัฒนาการให้กับเด็ก เด็กเล่น ม.2 เด็กเล่นร้อยละ80 การท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ

83



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการออกให้บริการประชาชน ออกให้บริการนอกสถานท่ี ออกให้บริการประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนแต่ละ ประชาชนได้ทราบการบริหาร ส านักปลัด

ต าบลโนนกอก และรับฟังปัญหาความ ท้ัง 10 หมู่บ้าน หมู่เข้าร่วมโครง งานของท้องถ่ินและเสนอแนว
เดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 80 ทางการพัฒนาหมู่บ้านของ
ในพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ตนเอง

2 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก จัดกิจกรรมรณรงค์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ลดปัญหาผู้เสพย์ ปัญหายาเสพติดมีจ านวน "

ปัญหายาเสพติด ถึงพิษภัยของยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด ผู้ติดยาได้ร้อยละ 60 ลดลงร้อยละ  10

3 โครงการแนวทางการรักษาความ เพ่ือสร้างความจงรักภักดี ประชาชนต าบลโนนกอก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ "

ม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใต้ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หมู่ท่ี 1-10 จงรักภักดีต่อสถาบัน จงรักภักดีต่อสถาบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริม  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร.ต าบลโนนกอก 60,000   60,000 60,000 60,000 60,000  อปพร.ต าบล อปพร.มีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพอปพร. โนนกอกเข้าร่วม และศักยภาพท่ีดี
และศักยภาพ อปพร. ร้อยละ 80

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  -เพ่ือบริการประชาชน ต้ังจุดให้บริการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนได้รับความ "

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ได้รับความปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 5 สะดวกและลด
และเทศกาลสงกรานต์ ในชีวิตและทรัพย์สิน วันสงกรานต์ หรือไม่มีเลย อุบัติเหตุทางถนน

และวันอ่ืนๆ

3 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน  -เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ประชาชนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนีความรัก ประชาชนเกิดความรัก "

ต าบลโนนกอก (หลักสูตรจัดต้ัง) ความสามัคคีในหมู่คณะ โนนกอก ความสามัคคีเพ่ิม ความสามัคคีในหมู่คณะ
ข้ึนร้อยละ 90
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ  -เพ่ือพัฒนาระบบ จิตอาสาภัยพิบัติ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จิตอาสาเข้าร่วม จิตอาสามีประสิทธิภาพ ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ ป้องกันเตรียมความ อบต.โนนกอก โครงการร้อยละ และเข้มแข็งมากข้ึน
บริหารส่วนต าบลโนนกอก พร้อมและการสร้างภูมิ 100

คุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัย
 -ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถช่วยเหลือการปฏิ
บัติงานของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสา  -เพ่ือจัดต้ัง อปพร.ชุดใหม่ อาสาสมัครต าบล 50,000 50,000  -  -  - มีอาสาสมัคร อาสาสมัครมีความรู้ ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โนนกอก ม.1-10 เข้าร่วมอบรม ความสามารถในการ
หลักสูตรจัดต้ังองค์การบริหาร ร้อยละ 80 ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนต าบลโนนกอก

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  -เพ่ือป้องกันการจมน้ าในเด็กนักเรียนนักเรียนประถมศึกษาในเขต50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนมีทีกษะ เด็กนักเรียนมีทักษะ "

เด็กจมน้ า  -เพ่ือเพ่ิมทักษะการว่ายน้ าให้แก่เด็กพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก การว่ายน้ าเพ่ิมข้ึน การว่ายน้ าและช่วย
นักเรียน ร้อยละ 90 ลดอัตราการจมน้ า

ในเด็กนักเรียน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุและคน ผู้สูงอายุ 100,000    100,000    100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุและคนในครอบครัว กอง

ต าบลโนนกอก ในครอบครัวได้ท ากิจกรรม ต.โนนกอก กิจกรรมร้อยละ 90 ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิด สวัสดิการฯ
ร่วมกันส้างความสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นใน
ท่ีดีเกิดข้ึนในครอบครัว ครอบครัว

2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล –เพ่ือเห็นความส าคัญและ สตรีต าบล 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สตรีต าบลโนนกอกมีความ "

บทบาทของสตรี โนนกอก ร้อยละ 100 สามัคคีและมีบทบาทท่ีดี
ในสังคม

3 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนา  - เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  คณะกรรมการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 มีผู้เข้าร่วมการ คณะกรรมการและผู้น าชุมชน "

ศักยภาพผู้น า และคณะ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนต า อบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจใน
กรรมการหมู่บ้าน บลโนนกอก บทบาทมากข้ึน

4 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนา  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสตรีให้ กลุ่มสตรีต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสตรีต าบลโนนกอกมี "

ศักยภาพสตรีต าบลโนนกอก มีบทบาทในสังคมมากข้ึน โนนกอก ร้อยละ 100 ความรู้และมีคุณภาพมากข้ึน
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1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ  -เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย กอง
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญก า โอกาสมีขวัญก าลังใจท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ต าบลโนนกอก ลังใจดีข้ึนร้อยละ 70

6 โครงการส่งเสริมปรัชญา  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก ประชาชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้าใจหลัก ประชาชนสามารถน าหลัก "

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจโนนกอก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
พอเพียง เพียงร้อยละ 80 ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

7 โครงการฝึกอบรมสนับสนุน  -เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ือ "

และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล ประชาชนต าบลโนนกอก โนนกอก ร้อยละ 80 สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
โนนกอก

8 โครงการน้ าคือชีวิต  -เพ่ือขยายผลปรัชญาของเศรษฐประชาชนต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถขยายผลปรัชญา "

กิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชนโนนกอก ร้อยละ 80 เศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย -เพ่ือเป็นการให้ความรู้เร่ือง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กอง
พรบ.ต่างๆและรณรงค์ยุติความ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ และรณรงค์ผู้พิการ ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ืองกฏหมายและ สวัสดิการฯ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี อบต.โนนกอก พรบ.ต่างๆ
ผู้พิการและบุคคลในครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  -เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส "

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีท่ีอยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีท่ีอยู่ มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน
ผู้ด้อยโอกาส ท่ีม่ันคงถาวร ต าบลโนนกอก อาศัยม่ังคงถาวร

ร้อยละ 80

11 โครงการป้องกันและแก้ปัญหา  -เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเยาวชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การต้ังครรภ์ในวัยเรียน สามารถลดปัญหาการต้ัง "

การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน โนนกอก ลดลงหรือไม่มีเลย ครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนได้

12 โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะสร้าง  -เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าหลักธรรมะ ผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุน าหลักธรรมะมาปรับ "

ปัญญาและพัฒนาจิตใจ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ต าบลโนนกอก ร้อยละ 80 ใช้ในชีวิตประจ าวันและมี
สุขภาพกายสุขภาพใจท่ีดี
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุได้แสดงออกในการ กอง
ผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมส่งเสริมต าบลโนนกอก ร้อยละ 80 ท ากิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ
สุขภาพร่วมกัน

14 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  -เพ่ือและเปล่ียนเรียนรู้ด้าน ผู้สูงอายุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิต "

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัยและการด ารงชีวิตต าบลโนนกอก ร้อยละ 80 ได้อย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุ ในชุมชน

15 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  -เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต "

ผู้มีรายได้น้อย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ต าบลโนนกอก ชีวิตดีข้ึนร้อยละ 80 ดีข้ึน

16 โครงการงานศพปลอดสุรา  -เพ่ือช่วยลดอัตราการด่ืมสุรา ต าบลโนนกอก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนลด ละ เลิกการด่ืม "

และบุหร่ี และค่าใช้จ่ายในงาน หมู่ท่ี1-10 ร้อยละ 80 สุราในงานพิธีต่างๆ
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1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการมอบวัสดุกันหนาวแก่  -เพ่ือบรรเทาความทุกข์ของ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ช่วยคลายหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กอง
ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย ต าบลโนนกอก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ท่ีมีฐานะยากจนท่ีได้รับความ สวัสดิการฯ

โอกาสท่ีมีฐานะยากจนท่ีได้ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือ
รับความเดือดร้อนในฤดูหนาว ร้อยละ 80

18 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว  -เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ใน ประชาชน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ คนในครอบความมีความสัมพันธ์ "

ครอบครัว ต าบลโนนกอก ร้อยละ 80 ท่ีดีเกิดความรักความอบอุ่น

19 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ  - เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุต าบล 16,100,400 16,100,400 16,100,400 16,100,400 16,100,400 ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต "

ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ โนนกอกทุกคน ยังชีพร้อยละ 100 ดีข้ึน

20 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ  - เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้พิการต าบล 5,568,000   5,568,000   5,568,000   5,568,000   5,568,000   ผู้พิการได้รับเบ้ีย ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต "

ผู้พิการ ให้กับผู้พิการ โนนกอกทุกคน ยังชีพร้อยละ 100 ดีข้ึน

21 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ  - เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต "

ให้กับผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบลโนนกอก เบ้ียยังชีพร้อยละ100ดีข้ึน

 92



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.6 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  -เพ่ือขับเคล่ือนโครงการตามพระปณิธาน ส ารวจจ านวนสัตว์และ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 สัตว์ท่ีได้รับการข้ึน สัตว์ในพ้ืนท่ีปลอดโรค กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  -เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ืองพิษสุนัขบ้าให้แก่ ควบคุมการขยายพันธ์ ทะเบียนได้รับการ พิษสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการท าหมันสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกัน
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  -เพ่ือป้องกันและควบคุมการเกิดโรค การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อง โรคพิษสุนัขบ้า
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงและสัตว์เร่ร่อนซ่ึง กันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ ร้อยละ 90

เป็นพาหะน าโรค สัตว์เล้ียงและสัตว์เร่ร่อน
 -เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน โดยพาะสุขนัขและแมว
ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิด ในพ้ืนท่ี
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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   1.6 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2 โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีม  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกู้ชีพ อบต. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รับ - ส่งผู้ป่วยได้ บุคลากรท่ีผ่านการอบรม กอง
กู้ชีพ อบต.โนนกอก ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โนนกอก จ านวน 24 คน รวดเร็วทันเวลาและ มีความรู้และทักษะใน สาธารณสุขฯ
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปลอดภัยร้อยละ 90 การปฐมพยาบาลข้ัน

บทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อยู่เสมอ พ้ืนฐานอย่างถูกต้องและ
 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมิน เหมาะสม
สถานการณ์ก่อนให้การช่วยเหลือ
 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหน่วย
งานท่ีจะประสานขอความร่วมมือ
 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจ
ประเมินร่างกายของผู้บาดเจ็บเพ่ือวางแผน
การช่วยเหลือให้ถูกต้องโดยไม่ให้ได้รับ
บาดเจ็บเพ่ิมข้ึน
 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีเข้าท าการช่วยเหลือได้ถูกต้อง
 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเคล่ือน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้ถูหต้อง
94

 -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้ถูกวิธี

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค  -เพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคิดต่อต่างๆ มิให้ ควบคุมและป้องกันโรค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังในการ ลดอัตราการป่วยและ กอง
ติดต่อในท้องถ่ิน เกิดการแพร่ระบาด ติดต่อในท้องถ่ิน อาทิโรค ควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค สาธารณสุขฯ

 -เพ่ือลดอัตราการป่วยและอัตราการตาย โควิด - 19 โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ (2คร้ัง ติดต่อได้ประชาชนมี
ด้วยโรคติดต่อ  โรคไข้หวัดนกโรคเอดส์/ ต่อปี) ความรู้และสามารถป้อง
 -เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กันตนเองจากโรคติดต่อ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคติดต่อท่ีเกิดจากอาหาร ต่างๆได้
 -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองโรค  1. จัดซ้ือน้ ายาเคมี ผลิต
ติดต่อสามารถป้องกันและควบคุมได้และ ภัณฑ์เคร่ืองมือและวัสดุ
น าส่งผู้ป่วยให้ถึง รพ.ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์หรือครุภัรฑ์เพ่ือ
ปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
 -เพ่ือลดสภาวะการบาดเจ็บท่ีรุนแรงและ  2.ประชาชนมีส่วนร่วม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.6 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ลดการสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ เฝ้าระวังและป้องกัน
โรค ฯลฯ
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4 โครงการพระราชด าริด้าน  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี หมู่ท่ี 1 -10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนในต าบล กอง
สาธารณสุข สุขภาพดีร้อยละ 20 มีสุขภาพดี สาธารณสุขฯ

5 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการ จัดกิจกรรมการออก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนในหมู่ท่ี 1 - "

กายเต้นแอโรบิก เต้นแอโรบิก หมู่ท่ี 1 - 10 ก าลังกายด้วยการเต้น กิจกรรมร้อยละ 80 10 ได้ออกก าลังกาย
แอโรบิก  หมู่ 1 -10 สุขภาพแข็งแรง

6 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาล  -เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีจ าหน่าย หมู่ท่ี 1 - 10ต าบลโนนกอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้านอาหารในต าบล ร้านอาหารและแผงลอย "

อาหาร อาหาร/สะสมอาหารให้มีความสะอาด สะอาดปลอดภัย มีการพัฒนาปรับปรุงให้
ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน ร้อยละ 60 มีความสะอาดถูกสุข
 -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ลักษณะมากย่ิงข้ึน
การบริโภคอาหารท่ีมีความสะอาด ประชาชนได้รับประทาน
ปลอดภัย อาหารท่ีสะอาด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.6 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
ท่ีนานางสมอน  พลชาลี ถึงนานางพัน ทางการเกษตรให้กับ ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
คุณธรรม ประชาชน

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 61,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากนานายเหลา  ศรีเมืองกลาง ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายโกษฐ์  เณรอินทร์ ประชาชน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร 159,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จากท่ี สะดวก ยาว 80 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
นางออมสิน   มลิวงษ์ ถึงท่ีนายสมโภช หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ล่องศาลา

97

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน  1 บ่อ 84,000  -  -  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีนางดวงใจ  งึมสันเทียะ ห้วยอีเลิศ ให้แก่เกษตรกร และมีน  าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโขงเฉลิม  -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรัก จ านวน 1 ซุ้ม 500,000  -  -  -  - ประชาชนได้แสดงออก ประชาชนได้แสดงออก "

พระเกียรติทางเข้าหมู่บ้านบ้านเมืองกลาง ภักดี ถึงความจงรักภักดี ถึงความจงรักภักดี
หมู่ท่ี 1  ร้อยละ 100

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       - 102,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 800 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากท่ีนายสมชาย  แก้วเมืองกลาง ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางสงสัย  นะวะชัย ประชาชน

7 โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงบ้านเมืองกลาง  -เพ่ือระงับเหตุไฟไหม้ใน จ านวน 50 ถัง       - 90,000       -       -       - ช่วยระงับเหตุทัน ระงับเหตุไฟไหม้ได้ทัน "

หมู่ท่ี 1 หมู่บ้าน ร้อยละ 90
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ท่ีนางรัชนีวรรณ  ลอยเมืองกลาง  - 84,000  -  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์ตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต จ านวน  1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
หมู่ท่ี 1 ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร       - 154,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

คอนกรีตบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจาก สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ท่ีนายแก้ว  วอนเก่าน้อย ถึงบ้านนายบัวภา หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
จิตว่อง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร ยาว       - 74,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจากบ้าน สะดวก  50 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
นายโฮม  แก้วเมืองกลาง ถึงบ้านนางมา  มากข้ึน
กล้าเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 102,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนายสมมาตร  ศรีเมืองกลาง ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายบุญยม  พลชาลี ประชาชน

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  - 84,000  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "

ระบบโซล่าเซลล์ตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซล่าเซล ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
หมู่ท่ี 1 ท่ีนายวงศกร  หมวดเมืองกลาง ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 51,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากนานายนวน  แก้วเมืองกลาง ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายใส  บ ารุงไทย ประชาชน

14 โครงการสร้างร้ัวแนวกันเขตท่ีป่าช้า  -เพ่ือบอกแนวเขตชัดเจน พ้ืนท่ี 70 ไร่       -       - 250,000       -       - มีการบอกแนวเขตชัด พ้ืนท่ีมีการบอกแนวเขต "

สาธารณประโยชน์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เจนร้อยละ 100 ท่ีชัดเจน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 102,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 1 จากนานายกาเวียน  แก้วเมืองกลาง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงนานายธูป ศรีเมืองกลาง ประชาชน

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 149,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าท่ีสาธารณประโยชน์ (ฌาปณสถาน) สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
บ้านเมืองกลาง  หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  - 84,000  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "

ระบบโซล่าเซลตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต แผงโซลาเซลจ านวน 1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
หมู่ท่ี 1 ท่ีนานางเสวียร  ศรีเมืองกลาง ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

18 โครงการขยายไหล่ทางบ้านเมืองกลาง  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 0.50 เมตร       -       -       - 49,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายสมเพท ถึง สะดวก ยาว 200 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก
ฌาปณสถานบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 1 จากนานายบุญ  วงษ์สระ ถึง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ท่ีนายฝ้ัน  หมวดเมืองกลาง ประชาชน

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  -  - 84,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "

ระบบโซล่าเซลตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซลาเซล จ านวน  1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
หมู่ท่ี 1 ท่ีนานายอ ามร  พลชาลี ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

21 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร  -  -  -  - 500,000 ประชาชนได้ใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 (ฌาปณสถาน) พิธีฌาปณกิจ สูง 3.00 เมตร ร้อยละ 90 ในการประกอบพิธี

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 775,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากท่ีนายวศิน  สะดวก 390 เมตรหนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
กางสูงเนิน ถึงทางหลวงสายเกษตร - หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกมากข้ึน
 หนองบัวแดง กว่า 1,560 ต.ร.ม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ าคอนกรีตฝาย  -เพ่ือป้องกันน้ าท่วมพืชผล หนา 40 ซม. สูง 80 ซม.       - 350,000       -       -       - ป้องกันน้ าท่วมพืชผล ป้องกันน้ าท่วมพืชผลทาง กองช่าง
น้ าล้นศาลตาปู่บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร ยาว 16 เมตร การเกษตรร้อยละ 80 การเกษตรได้

24 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นลานวัด  -เพ่ือส่งเสริมการออก ติดต้ังชุดออกก าลังกายและ  -  - 400,000  -  - ประชาชนได้ใช้พ้ืนท่ี ประชาชนมีพ้ืนท่ีออก "

พการามบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ก าลังกายให้กับเด็กและ สนามเด็กเล่น ออกก าลังกาย ก าลังกาย
เยาวชน ร้อยละ 80

25 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 7 เมตร ยาว 345 เมตร  -  - 748,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
เร่ิมจากถนนสายเกษตร - หนองบัวแดง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 สะดวกมากข้ึน
ถึงบ้านนายอุดม  คงโนนกอก ตารางเมตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  -  -  - 99,000  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากบ้าน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
นางอุไร  สมบัติหลาย ถึงบ้าน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 มากข้ึน
นางเหมือน  หาเมืองกลาง ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการ  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  -  - 84,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
เกษตรพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซลาเซล จ านวน  1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
แสงอาทิตย์บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
 ท่ีนายพรมลิน  ลอยเมืองกลาง การท าการเกษตร

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร  -  -  -  - 47,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 464 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนานายชวน  สิงห์ลี ถึงท่ีนานาย ทางการเกษตรให้กับ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
มงคล  สมบัติหลาย ประชาชน ไม่น้อยกว่า 92.8 ลบ.ม.

หรือ 1,856 ตารางเมตร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3 เมตร 277,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนน สะดวก ยาว 186 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
คอนกรีตเดิม ถึงท่ีนายค าพันธ์ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
 หมวดเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5 เมตร 51,000  -  -  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
พร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนายทองคูณ  ก่อวงษ์ ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ หินลูกรัง หนา 0.50 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายไสว  นามสะพุง ประชาชน หินคลุกหนา 0.05 เมตร 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 149,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนสาย สะดวก  ยาว 120 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
เกษตร -หนองบัวแดง ถึงท่ีนายทวีป  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
แก้วเมืองกลาง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  - 522,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนเข้า สะดวก ยาว 350 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่บ้านสระ  ถึงท่ีนานางนิศารัตน์ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ลอยเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 โครงการลงดินลูกรังถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3 เมตร  - 596,000  -  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
เกษตรพร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนางค ามูล  เลิศขามป้อม ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.30 เมตร หินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนายหว่ัง  ฦาชา ประชาชน หนา 0.05 เมตร

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  - 310,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนสาย สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
เกษตรฯ - หนองบัวแดง  ถึงท่ีนางถวิล  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
หารธงไชย

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  - 746,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาง สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
อ่อนจันทร์  นันทรัตน์  ถึงท่ีนางบุญรอด หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
แสนสระ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการลงดินลูกรังถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  - 25,000  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
เกษตรพร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 3 จากถนนสายเกษตร-หนองบัวแดง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.40 เมตร หินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนายไสว นามสะพุง ประชาชน หนา 0.05 เมตร

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน  3 บ่อ  -  - 252,000  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "

แผงโซล่าเซลล์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  -  - 676,000  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนคอน สะดวก  ยาว 350 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
กรีตเดิม  ถึงท่ีนางเพ็ง  นามโพธ์ิ หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน

39 โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  -  - 57,000  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

บ้าโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 750 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
นิศารัตน์  ลอยเมืองกลาง  ถึงท่ีนานาย ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประสาทพร  ตะเคียน ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน  -เพ่ือให้มีสถานท่ีเพียงพอใน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร  -  -  - 350,000  - ประชาชนใช้สถานท่ี มีสถานท่ีเพียงพอต่อการ กองช่าง
โสกเชือก หมู่ท่ี 3 การจัดประชุมประชาคม ยาว 6.00 เมตร ในการจัดประชาคม จัดประชุมประชาคม

สูง 4.00 เมตร ร้อยละ 90

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 373,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนเข้า สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
สู่หมู่บ้านสระ  ถึงท่ีนางสาวสุพรรณา  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ชาลีเปร่ียม

42 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน 3 บ่อ  -  -  -  - 252,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "

แผงโซล่าเซลล์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

43 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนก  -เพ่ือใช้จัดกิจกรรมในชุมชน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  -  -  -  - 450,000 ประชาชนได้ใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีในการ "

ประสงค์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ยาว 10.00 เมตร จัดกิจกรรมร้อยละ 90 จัดกิจกรรมต่างๆ
สูง 3.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

44 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้ระบายน้ าได้สะดวก จุดท่ี1 จากบ้านนางหนูนา 62,000  -  -  -  - ป้องกันน้ าท่วมขังได้ ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 2 จุด ป้องกันน้ าท่วม ฦาชา ถึงบ้านนางปราณี ร้อยละ 80 น้ าไม่ท่วม

พลธรรม
จุดท่ี2 จากบ้านนางสมเพียร
ชัยก าเนิด ถึงบ้านนางอริสา
ยางบัว

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเปือย  -เพ่ือความเป็นระเบียบ ปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านพร้อม  - 50,000  -  -  - มีความสวยงามแก่ผู้ มีความสวยงามเป็น "

หมู่ท่ี 4 จากทางหลวงหมายเลข 2037 สวยงาม ปลูกต้นไม้ประดับสองข้างถนน พบเห็นร้อยละ  80 ระเบียบ
ถึงหมู่บ้าน ทางเข้าหมู่บ้าน

46 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 38,000  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4  คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากถนนลาดยางขัวกระถิน ถึง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05   เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ฝายน้ าล้นนานายระเบียบ  กบรัตน์ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 994,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากท่ีนายประยูร สะดวก  ยาว 800 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
ภิญโญยาง ถึงท่ีนานางหนูนา ฦาชา หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 621,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากถนนลาดยาง สะดวก  ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
 ถึงนานางฮอง  โคตรโนนกอก หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน

49 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  -  -  - 76,000  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
ล าห้วยทุ่มจากท่ีนานายประยูร  ภิญโญยาง ทางการเกษตรให้กับ หนา  0.05  เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนานางสายพิน  บัวสระ ประชาชน

50 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  -  -  -  - 76,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ท่ีสาธารณประโยชน์บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 สะดวก  ยาว 1,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก
วัดป่าบ้านเปือย หนา 0.05   เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

51 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ 350,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร

52 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ 490,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
บ้านสระ หมู่ท่ี 6

53 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 102,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

เสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนานางแหล่  หินชัยภูมิ ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายจรัญ  เกงชัยภูมิ ประชาชน

54 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 155,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

เสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนานางมาก  ดีหามแห  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายเกษม  นอกสระ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี1 เร่ิมจากท่ีนาง       - 193,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด สะดวก ประกาย  วังสระ ถึงท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก

นางสาวดาหวัน  วังสระ มากข้ึน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดท่ี2 เร่ิมจากท่ีนางทองดา
วิญญายงค์  ถึงท่ีนางชู
แก้ววิไล ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร

56 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       - 153,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 2,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
 เร่ิมจากท่ีนายเหรียญ บัวสระ  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายแสง  จ้ันเขว้า ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

57 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       - 153,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากท่ีนานายโอภาส  ดีหามแห ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนานางน้อย  นามบ ารุง ประชาชน

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       - 223,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม สะดวก ยาว 150 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ท่ีนานางสุจิตรา  โพธ์ิค า ถึงท่ีนานายบุญมี หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
สวัสด์เดช

59 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       - 350,000       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร

60 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       - 490,000       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร  1 เคร่ือง การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 

113



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 255,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 2,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากท่ีนานางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางกองมี  คงโนนกอก ประชาชน

62 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (แบบปิด)  - เพ่ือให้ระบายน  าได้สะดวก จุดท่ี1 ท่ีนายนิคม  สวงโท       -       - 100,000       -       - ป้องกันน้ าท่วมขัง ระบายน้ าได้สะดวก "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด ป้องกันน  าท่วมขังถนน ถึงท่ีนายเขียน  วังสระ ถนนได้ร้อยละ 80

จุดท่ี2 จากท่ีนานายประหยัด
   งอสอน  ถึงท่ีนายวิบูลย์

วังสระ

63 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       -       - 76,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากวัดป่าสระแก้ว  ถึงท่ีนานางวันทอง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
สวัสด์ิเดช ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 278,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก ยาว 150 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
จากท่ีนานางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึงท่ีนา หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
นางกองมี  คงโนนกอก

65 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 3 จุด       -       -       - 450,000       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง "

แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านสระ มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 ท่ัวถึง
หมู่ท่ี 6 (โซล่าเซล ,ซัมเมิสแบบสองระบบ)

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       -       - 258,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก ยาว 930 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
จากท่ีนานายโอภาส  ดีหามแห  ถึงท่ีนา หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
นางน้อย  นามบ ารุง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

67 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 99,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,300 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
เร่ิมจากบ้านนายสุนัน  ดีหามแห ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชน

68 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ยาว 12 เมตร ลึก 5 เมตร 350,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

หมู่ท่ี 7 ล าห้วยหามแห ตรงท่ีนานาย เกษตร สันฝาย 3 เมตร เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร
พิทยา  แป๊ะโคกสูง

69 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าประปา       - 300,000       -       -       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง "

แสงอาทิตย์ระบบประปาบ้านสระ มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้านด้วยพลังงาน ร้อยละ 80 ท่ัวถึง
หมู่ท่ี 7 แสงอาทิตย์ จ านวน 2 ชุด

70 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว       - 127,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ คมนาคมและขนส่งผลผลิต 2,000 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 7 ล าห้วยรวก ทางการเกษตรให้กับ เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชน คลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

71 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว       - 115,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ สะดวก 1,500 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากนานายศิลา  นอกสระ เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงนานายเสรี  นอกสระ คลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบม.

72 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร       -       -       - 232,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านสระ หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว 150 เมตร หนา 0.05 สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
เร่ิมจากบ้านนางค าผ่อง  บัวสระ  ถึง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ มากข้ึน
บ้านนายหนู  สวัสด์ิเดช ติกไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

73 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       -       -       - 490,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร 1 ชุด การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
บ้านสระ หมู่ท่ี 7 

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       -       -       - 350,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร  1 บ่อ ปากบ่กว้าง 6 น้ิว การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
ลึก 60 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

75 โครงการขุดเจาะบ่อประปาบาดาล  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่ 140,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่ม ท าการเกษตร กลุ่มเกษตรกรจ านวน การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
เกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 4 กลุ่มๆละ 1 บ่อ

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 149,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากบ้านนายบุญช่วย สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
วรรณศรี  ถึงบ้านนางวาสนา การะเต หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

77 โครงการวางระบบประปา (ท่อ PVC)  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC 2 น้ิวจ านวน 85,000       -       -       -       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 คุ้มบ้านน้อยสระหลวง มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง 40 ท่อน ร้อยละ 80 ท่ัวถึง

78 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหลวง  -เพ่ือสร้างความสวยงาม ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร่ โดยรอบ 150,000       -       -       -       - ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณสระหลวง พักผ่อนร้อยละ 80 พักผ่อนหย่อนใจ

79 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       - 175,000       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

แผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
บ้านสระ หมู่ท่ี 8
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       - 447,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากท่ีนานายสวรรค์ สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก
ดีหามแห  ถึงท่ีนานายโฮง  บัวสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

81 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าบ้านสระ  - เพ่ือให้น้ าไหลสะดวก กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร - 100,000 - - - ประชากรใช้น้ าสะดวก น้ าไหลสะดวก "

หมู่ท่ี 8  ท่ีนานายปรัชญา  คงโนนกอก ร้อยละ 80

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนก  -เพ่ือให้เกิดความสะดวก ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ - 250,000 - - - ประชาชนใช้สถานท่ี มีความสะดวกในการจัด "

ประสงค์พร้อมห้องน้ าบ้านสระ หมู่ท่ี 8 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมห้องน้ า จ านวน 2 หลัง สะดวกร้อยละ 90 กิจกรรมต่างๆในชุมชน
สระหลวง

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  -เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก ยาว 100 เมตร  -  - 120,000  -  - น้ าไม่ท่วมขังไหล ระบายน้ าได้สะดวก "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากบ้านนางเครือวัลย์  น้ าไม่ท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร สะดวกร้อยละ 100 น้ าไม่ท่วมขัง
ถึงบ้านนายสุครีพ  ทาภักดี หนา 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       -       - 298,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนานายค าบู่  สะดวก ยาว 200 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
พันธ์ยาง  ถึงท่ีนานางสาวล าไย  ยืนยาว หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

85 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  -เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกกว้าง 3.00 เมตร - - 232,000 - - ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทาง "

บ้านสระหมู่ท่ี 8 บริเวณท่ีนา ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 3.20 เมตร จ านวน ตล่ิงได้ร้อยละ 90 การเกษตร
นายสมยงค์  นอกสระ 1 ช่องทาง รายละเอียด

ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทก าหนด

86 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 115,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
จากนานางประมิน  แสนสระ ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางยม  นอกสระ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

87 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 122,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล กองช่าง
ในพ้ืนท่ีบ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนา คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
นายค าบู่   พันธ์ยาง  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายศิลา  นอกสระ ประชาชน

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 373,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากถนนลาดยาง สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ถึงท่ีนานายวุฒิศักด์ิ  นอกสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       -       -       -       - 442,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ถึงท่ีนานางสรวง  นอกสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

90 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกกว้าง 3.20 เมตร - - - - 232,000 ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ "

หมู่ท่ี 8 บริเวณท่ีนานายสมเพศ  ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 3.20 เมตร ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร
ป้อมสุวรรณ์ สูง 2.20 เมตร จ านวน 2

ช่องทาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

91 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       -       -       -       - 175,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
แผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
บ้านสระ หมู่ท่ี 8

92 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 133,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 108 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายสมอาจ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
เค้าโนนกอก  ถึงบ้านนางปรียา  บุราณ

93 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โนนเมืองกลาง  -เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และ พ้ืนท่ี 8 ไร่ 150,000       -       -       -       - ประชาชนช้ืนท่ีในการ มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม "

ทางเข้าวัดพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ มีสนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการ ออกก าลังกายร้อยละ และออกก าลังกาย
หมู่ท่ี 9 เพ่ือท าเป็นสนามกีฬา ออกก าลังกาย 80

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 51,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ถึงนานายสุวรรณ  โคตรโนนกอก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานางทองสุข  กล้าเมืองกลาง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากลานอ้อยโรงงาน  ถึงนา หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
นายอัมพร  ขันติ

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากนานายอ ามร  พลชาลี หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานายอารมย์  แกมแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 500 เมตร       -       - 994,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 4 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากนานางทองสุข  หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
กล้าเมืองกลาง  ถึงนานางค าปอย
พลชาลี

99 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       - 464,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายมะ  ขันติ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ถึงบ้านนายสมยศ  ประสมเพชร

100 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       -       - 464,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนางดารา  หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
แก้วเมืองกลาง ถึงบ้านนายสุบรรณ
ศรีเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

101 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       -       - 464,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากท่ีนายส าเนียง หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ครองไข่น้ า  ถึงบ้านนายบัวสอน  สุนีย์

102 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 200 เมตร       -       -       - 309,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายสมยศ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ประสมเพชร  ถึงบ้านนายทอน  สวัสด์ิเดช

103 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 500 เมตร       -       -       -       - 51,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง
นานายส่วย  ภูมิชนะกิจ  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
นางยวนตา  บุญเสนา ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

104 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 300 เมตร       -       -       -       - 30,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง
ไร่นายสมยศ  รักษาศิลป์  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
นางภูเวียง  โคตรโนนกอก ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก

105 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 200 เมตร       -       -       -       - 20,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง
นานายส่วย  ภูมิชนะกิจ  ถึงไร่นายนิยม ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
กล้าเมืองกลาง ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก

106 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร 464,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านสระ หมู่ท่ี 10 สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
โคกดินแดง หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร 62,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 บ้านนางมวน สะดวก ยาว 25 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
สวัสด์ิเดช หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

108 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  -เพ่ือให้น  าไหลผ่านได้สะดวกกว้าง 3.20 เมตร - 232,000 - - - ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ล าห้วยยางท่ี ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 5.40 เมตร ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร
นายประดิษฐ์  เค้าเขียว จ านวน 2 ช่องทาง 

109 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลัง กว้าง 30 เมตร       -       - 525,000       -       - ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีออก "

บ้านสระหมู่ท่ี 10 โคกดินแดง กายและจัดกิจกรรมต่างๆ ยาว 50 เมตร ออกก าลังการและจัด ก าลังกายและจัดกิจกรรม
หนา 0.10 เมตร กิจกรรมร้อยละ80 ต่างๆ

110 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัด กว้าง 20 เมตร       -       -       - 140,000       - ประชาชนมีพ้ืนท่ี ประชาชนมีสถานท่ีในการ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 จุดท าพิธีร าบวง กิจกรรม ยาว 20 เมตร สะดวกในการจัด จัดกิจกรรม
สรวงผีฟ้า หนา 0.10 เมตร กิจกรรมร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

111 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       -       -       - 175,000       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร

112 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

สายห้วยหวาย บ้านสระ หมู่ท่ี 10  คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร
ประชาชน

113 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
สายฮ่องหว้า ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชน

114 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 102,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 800 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก
สายป่าซ่าคาม ทางการเกษตรให้กับ  หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

115 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการกองช่าง  -เพ่ือลดคามแออัดภายใน กว้าง 8.00 เมตร 500,000  -  -  -  - ลดความแออัด มีความเป็นระเบียบและ กองช่าง
หลังใหม่ ส านักงานกองช่าง และเพ่ือ ยาว 15 เมตร ได้ร้อยละ 90 สะดวกต่อผู้มาติดต่อ

ความเป็นระเบียบภายในห้อง สูง 3.00 เมตร ราชการ
กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุส านักงาน  -เพ่ือความเป็นระเบียบ กว้าง 6.00 เมตร  -  - 500,000  -  - มีความเป็นระเบียบ มีความเป็นระเบียบเรียบ "

กองช่าง เรียบร้อยในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ ยาว 20 เมตร สะดวกต่อการใช้งาน วัสดุอุปกรณ์ไม่สูญหาย
สะดวกต่อการใช้งาน สูง 3.00 เมตร ร้อยละ 90

117 โครงการขยายต่อเติมโรงอาหารศูนย์  - เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวน กว้าง 3.50 เมตร 200,000  -  -  -  - เด็กได้ใช้โรงอาหาร มีท่ีน่ังเพียงพอในการน่ัง "

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก เด็กเล็กของ ศพด. อบต. ยาว 12 เมตร เพียงพอร้อยละ 90 รับประทานอาหาร
โนนกอก สูง 2.50 เมตร

118 โครงการสร้างโดมหลังคาเช่ือม  - เพ่ือป้องกันฝนกันแดดให้ กว้าง 6.00 เมตร  - 200,000  -  -  - ป้องกันฝนกันแดดได้ร้อยสามารถป้องกันฝนกัน "

ระหว่างอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์ กับเด็กขณะเดินไปรับ ยาว 152 เมตร ละ 90 แดดให้กับนักเรียนได้
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ประทานอาหาร สูง 3.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

119 โครงการสร้างร้ัว ศพด. อบต.  - เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก กว้าง 2.50 เมตร 150,000  -  -  -  - เพ่ิมความปลอดภัยได้ เด็กและทรัพย์สินของ กองช่าง
โนนกอก และทรัพย์สินภายใน ศพด. ยาว 500 เมตร ร้อยละ 90 ศพด.โนนกอกมีความ

สูง 2.00 เมตร ปลอดภัยมากข้ึน

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00   เมตร 568,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 7 สายวังลึก สะดวก ยาว  292   เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ถึงท่ีนางนิยม กินโนนกอก บ้านนกเจ่า หนา  0.15    เมตร มากข้ึน
หมู่ท่ี 2

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00  เมตร 568,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบลโนนกอก สะดวก ยาว  292  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
ถึงต าบลสระโพนทองจากท่ี หนา 0.15  เมตร มากข้ึน
นายธรรมนูญ  ถ่ินโสภา ถึงท่ี
นายศิริโชค งามศักด์ิ บ้านโนนเห็ดไคล
หมู่ท่ี 5
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

122 โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่ีสาธารณ  -เพ่ือให้เกิดความสะดวก กว้าง  25   เมตร 437,000  -  -  -  - ประชาชนท่ีใช้พ้ืนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประโยชน์วัดป่าสระแก้วบ้านสระ และเป็นระเบียบในการ ยาว  50  เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกเม่ือมาใช้สถานท่ี
หมู่ท่ี 10 จอดรถ หนา  0.10 เมตร ร้อยละ 100

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง  4.00  เมตร 160,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว  80  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก
เร่ิมจากบ้านนายสุนัน  ดีหามแห หนา  0.15  เมตร มากข้ึน
ถึงท่ีนานายไพ  แสนตรี

124 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง กว้าง 19  เมตร - 300,000 - - - เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และ "

โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล กายให้เด็ก เยาวชนและ ยาว 35  เมตร ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีออก
ประชาชน หนา 0.10 เมตร ออกก าลังกายร้อยละ 80 ก าลังกาย

125 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้  -เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน 60,000  -  -  -  - มีผู้สนใจเข้าศึกษาแหล่ง มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน "

บุปผารามโมเดลบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ชุมชนและผู้ท่ีสนใจมา บุปผารามบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เรียนรู้ร้อยละ 80

เย่ียมชม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

126 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4.00 เมตร 1,215,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโสกเชือก ไป - มาสะดวก ยาว  810 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
หมู่ท่ี 3จากถนนสายเกษตร -หนองบัวแดง หนา 0.05 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงท่ีสาธารณประโยชน์ (ฌาปณสถาน)

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี3

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง  4.00  เมตร 2,980,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 เร่ิม ไป - มาสะดวก ยาว 1,490  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน
จากบ้านนายสมดีบัวสระ ถึงสะพาน หนา  0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน
ทางเข้าบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ ท่ี 9
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ความยาว 300 เมตร  -  - 165,000  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

หมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
และทรัพสิน

2 โครงการวางท่อเมนระบบประปา  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว  -  -  - 200,000  - ประชาชนมีน้ าเพียงพอประชาชนมีน้ า "

หมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เพียงพอต่อการอุปโภค ความยาว 3,000 เมตร ต่อการอุปโภคร้อยละเพียงพอต่อการ
80 อุปโภค

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 350 เมตร  -  -  - 175,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
บ้านนายสังคม  เลิศขามป้อม  ถึงท่ี 
นายประสาท  สีทอง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 350 เมตร  -  -  -  - 175,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
บ้านนางสมคิดละเหลา  ถึงท่ีนาย
พยงค์  พันธ์ยาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการวางท่อเมนระบบประปารอบ  -เพ่ือให้มีน้ าอุปโภคอย่าง วางท่อ PVC Ø 2 น้ิว 150,000  -  -  -  - ประชาชนมีน้ าใช้ท่ัวถึงประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท่ัวถึง ยาว 2,500 เมตร ร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้  จากท่ีนายโฮม บัวสระ  - #######  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ถึงท่ีนานางสายรุ้ง   แสนสระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
ระยะทาง 1,300 เมตร

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ จากดอนธาตุ ถึงท่ีนา  -  - 500,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร นายจรูญ  วงษ์สระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
ระยะทาง 1,000 เมตร

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ จากนานายประยูร  -  -  - 700,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ภิญโญยาง ถึงท่ีนา ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นางบัวภา  วงษ์สระ
ระยะทาง 1,400 เมตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ จากวังสาคร ถึงท่ีนา  -  -  -  - 600,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร นายขัน  บัวสระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
ระยะทาง 1,200 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 600 เมตร  -  -  - 300,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
จากฝายฮ่องนาดี ถึง ฝายขาด

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ความยาว 1,500 เมตร  -  -  - 750,000  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง "

โคมไฟภายในหมู่บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
จากไร่นายสุชินบัวสระ  ถึงท่ีนานาย และทรัพสิน
ไชยวรรณ  คงโนนกอก

12 โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง วางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 150,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ "

ในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท่ัวถึง ยาว 1,500 เมตร สะดวกร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,000 เมตร  -  -  -  - 500,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากท่ีนา  ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นายสะอาดสาริพันธ์ ถึงท่ีนา
นางอ๊ิด  มานาเสียว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 550 เมตร  -  -  -  - 275,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากท่ีนา ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึงท่ีนา
นางกองมี  คงโนนกอก

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,600 เมตร  -  -  -  - 800,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากวัดป่า ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
สระแก้ว ถึงท่ีนานางวันทอง  สวัสด์ิเดช

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร 250,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ห้วยวังลึก  ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
เร่ิมจากท่ีนานายประมวล  แก้วน้อย  
ถึงฝายห้วยหามแห

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 600 เมตร 300,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
สระหลวง หมู่ท่ี 6 ถึงท่ีนานายมนู  ละลี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ความยาว 500 เมตร 250,000  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
สระหลวงหนองกระทุ่ม และทรัพสิน

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,300 เมตร  -  - 650,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ี ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นางสมคิด  บัวสระ ถึงท่ีนาย
สมเกียรติ  สวัสดี(ตามล าห้วยรวก)

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ความยาว 800 เมตร  -  - 440,000  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
บ้านนายหนูไท้  วังสระ

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 900 เมตร  -  -  - 450,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ห้วยหมี ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
 เร่ิมจาก ไฟฟ้าเดิม  ถึงทีนา
นายอนันต์  ตะเคียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง จ านวน 20 จุด 450,000  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 8 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต  รอบหมู่บ้าน ทรัพสินร้อยละ 80 ใช้อย่างท่ัวถึง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  - 200,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนา ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
 นายสมบัติ  นอกสระถึงนา
นายศิลา  นอกสระ

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้า  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  -  - 200,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

ท่ีอยู่อาศัยบ้านสระ หมู่ท่ี 8 จาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
สระหลวง  ถึงบ้านนายหล่าหนัน  
บัวสระ

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  -  -  - 200,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากท่ีนา ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นายกุศล  ทาภักดีถึงท่ี
นายอนันต์  หนองสระ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ความยาว 50 เมตร พร้อม 27,500  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต หลอดไฟ 1 ชุด ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
เร่ิมจากบ้านนายสุขสรรค์  มาชัยภูมิ 
ถึงบ้านนางถาวร  ฉวีหินต้ัง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร  -  - 250,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
เร่ิมจากลานอ้อยโรงงาน  ถึง
นานายอัมพร  ขันติ

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร  -  - 250,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
เร่ิมจากนานายอ ามร  พลชาลี ถึงนา
นายอารมย์  แกมแก้ว

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,300 เมตร  -  - 650,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10  ล าห้วยยาง ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ศาล  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ความยาว 580 เมตร  -  -  - 290,000  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
 บัวลา -ทองมา บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ร้อยละ 80 ใช้อย่างท่ัวถึง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว    450   เมตร 225,000  -  -  -  -

การเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร
เร่ิมจากท่ีนายบุญชวน สิงห์ลี 
 ถึงท่ีนายมงคล  ค าดีตุ่น

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว  350  เมตร 175,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

การเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
จากท่ีนายบุญยวน พันธ์ยาง ถึงท่ี 
นางสุปราณี  เย่ียมชัยภูมิ

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื นท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว  1,000  เมตร 500,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

การเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
เร่ิมจากขัวกระนวน ถึงท่ีนางอ้อย  
ไชยนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดท า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ตัวแทนหมู่ละ 5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ ส านักปลัด

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ และสารป้องกัน ความรู้เพ่ิมมากข้ึน เข้าร่วมอบรมและฝึก รู้ร้อยละ 70 ของ ในการด าเนินชีวิตได้  และเพ่ิม
ก าจัดโรคพืชและไล่แมลง ปฏิบัติจริง จ านวนผู้เข้าอบรม ผลผลิตทางการเกษตรได้

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการเกษตร  เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน การด าเนินงานของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรสามารถ น าความรู้ไปใช้เพ่ิมผลผลิต "

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานของศูนย์ถ่ายทอด ศูนย์ฯมีประสิทธิภาพ พ่ึงพาตนเองได้ ทางการเกษตรได้ดี
ต าบลโนนกอก เทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 60

ประจ าต าบลโนนกอก
 

3 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว  เพ่ือผลิตข้าวให้ได้ เกษตรกร 100 ราย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เกษตรกรมีเมล็ด ข้าวมีประสิทธิภาพและ "

พันธ์ุดี คุณภาพ พันธ์ุดีเพราะปลูก คุณภาพท่ีดี
จ านวน 100 ราย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา  -เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร จัดประชุมทุกภาคส่วน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ทรัพยากรธรรมชาติในต าบล ส านักปลัด
จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน ธรรมชาติของ ต.โนนกอก ภายในต าบลโนนกอก รักและหวงแหน ได้รับการอนุรักษ์แบบย่ังยืน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างย่ังยืน พร้อมท้ังให้ความรู้ในการ ทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ ในต าบล
ทรัพยากรธรรมชาติ

5 โครงการเพาะพันธ์ุกล้าไม้เพ่ือแจกจ่าย  -เพ่ือส่งเสริมการปลูก เพาะพันธ์กล้าไม้เพ่ือแจก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรมีต้นไม้ มีต้นไม้ปลูกทดแทนเพ่ิมมาก "

ให้เกษตรกร หมู่ท่ี 1 - 10 ต้นไม้ทดแทนในเขตพ้ืนท่ี จ่ายให้แก่เกษตรกรใน เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ข้ึนในพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ต าบลโนนกอก พ้ืนท่ีต าบลโนนกอก 80

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่  -เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ 280,000  -  -  -  - เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน "

พันธ์ุไข่บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน แม่ไก่พร้อมไข่ 300 ตัว เสริมเพ่ิมรายได้
อาหารไก่ไข่ 150 ถุง ร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่  -เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่  -  - 320,000  -  - เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองช่าง
พันธ์ไข่บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน แม่ไก่พร้อมไข่ 500 ตัว เสริมเพ่ิมรายได้

อาหารไก่ไข่ 250 ถุง ร้อยละ 80

8 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน แจกเมล็ดพันธ์ุทุกครัว  -  - 200,000  -  - ลดค่าใช้จ่ายใน ลดภาระค่าใช้จ่ายใน "

พร้อมแจกจ่ายเมล็ดผักทุกครัวเรือน ครัวเรือน เรือน ครัวเรือนได้ร้อยละ ครัวเรือนได้
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 80

9 โครงการขุดลอกล าห้วยวังแดงตอนบน  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ขนาดกว้าง 7 เมตร 554,000  -  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาย ท าการเกษตร ลึก 2.00 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร
ประพันธ์  แสนสระ  ถึงท่ีนานางละออง 400 เมตร
โนนนู
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการขุดลอกล าห้วยหามแห (วังลึก)  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  - 928,000  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนเข้า ท าการเกษตร ลึก 2.50 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร
หมู่บ้านสระ ถึงใต้ฝายใหญ่ 250 เมตร

11 โครงการขุดลอกห้วยวังแดงตอนกลาง  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  -  - 673,000  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาง ท าการเกษตร ลึก 2.00 เมตร ความยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร
ถวิล  หารธงไชย ถึงท่ีนายทวีป  500 เมตร
แก้วเมืองกลาง

12 โครงการขุดลอกล าห้วยหามแหตอนบน  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  -  -  - 950,000  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ท าการเกษตร ลึก 2.00 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร
400 เมตร

13 โครงการขุดสระเก็บน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ขุดสระจ านวน 10 ลูก       -       -       -       - 500,000 เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 บรรจุน้ าได้ 200 ลบม. ท าการเกษตร เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการขุดลอกล าห้วยยางบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ยาว 350 เมตร       -       -       -       - 831,000 เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายสมดี  บัวสระ ท าการเกษตร กว้าวง 8.00 เมตร เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร
ถึงท่ีนานายเหรียญ  บัวสระ สันคลอง 3 เมตร

15 โครงการอุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค"  -เพ่ือส่งเสริมและ อุทยานธรณีชัยภูมิ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สามารถขับเคล่ือน มีการขับเคล่ือนไป ส านักปลัด
ขับเคล่ือนให้ก้าวไปสู่ ได้ร้อยละ 80 สู่การเป็นแหล่ง
การเป็นแหล่งมรดกทาง มรดกทางธรณี
ธรณีทั งในระดับประเทศ ได้มากข้ึน
และระดับโรค
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   - เพ่ือให้ความรู้ในการ ประชาชนต าบล 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  ประชาชนร่วม ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

แก่เด็ก สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพ โนนกอก  อบรมร้อยละ 80 และรายได้เสริม สังคม
 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ   - เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ต าบลโนนกอก 30,000  - - - - ประชาชนร่วม ประชาชนมีอาชีพ "

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร เช่น อ้อย   ร้อยละ 80 และรายได้เสริม
ด้วยภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน พ้ืนบ้าน และกล้วย ฯ

3 โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีทักษะวิชาชีพ "

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง โนนกอก ร้อยละ 60 ด้านการเกษตรและพอเพียง

4 โครงการตลาดนัดชุมชน เพ่ือกระจายรายได้ในชุมชนและส่ง ต าบลโนนกอก 20,000 - - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจและการ  "

คนภูกระแต เสริมการท่องเท่ียวต าบลโนนกอก  ร้อยละ 70 ท่องเท่ียวต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่ กลุ่มอาชีพบ้าน - - - - 30,000 กลุ่มอาชีพมีรายได้ กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองสวัสดิการ
อาชีพในการผลิตและแปรรูป บ้านมีอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โสกเชือก หมู่ท่ี 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 สังคม
อาหารบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   8  การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมเพ่ือแลก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 พัฒนาบุคลากรให้มี คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ส.อบต. ส านักปลัด
 ศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ิน  ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก อบต. เปล่ียนเรียนรู้จากหน่วย ความสามารถได้ และพนักงาน อบต.ท างานได้

สมาชิก อบต.และพนักงาน อบต. และพนักงาน อบต. งานหรือองค์กรต่างๆ ร้อยละ 70 อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือน้อมน าหลักค าสอนทางพระพุทธ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 บุคลากรและประชาชน มีความตระหนักและส านึกใน "

ศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี จริยธรรมแก่ผู้บริหาร มีส่วนร่วมร้อยละ 60 พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สมาชิก อบต.และพนัก พระมหากษัตริย์มากข้ึน

งาน อบต.

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี วันส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความรัก ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา "

งานนโยบายรัฐบาล ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรืองานวันส าคัญต่างๆ สามัคคีร้อยละ 100 และพระมหากษัตริย์

4 โครงการเลือกต้ังซ่อมท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการเลือกต้ังซ่อมของ เลือกต้ังท้องถ่ิน และ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การเลือกต้ังมีความ การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ "

สามาชิกสภาฯและผู้บริหารท้องถ่ิน เลือกต้ังสมาชิกสภา เรียบร้อยเพ่ิมข้ึน เรียบร้อย
ผู้แทนราษฎร ร้อยละ 90

148

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   8  การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอกระ - - - - 100,000 ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
 พร้อมติดต้ัง บ้านเมืองกลาง หมู่ 1 อย่างท่ัวถึง จายเสียงพร้อมติดต้ัง ร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน   
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการบริหารจัดการขยะ  -เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.โนนกอก หมู่ท่ี 1 - 10 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรู้จักการ ไม่พบขยะตกค้าง กอง

มูลฝอยแบบบูรณาการตามแนว มีการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ต.โนนกอก บริหารจัดการขยะ ในชุมชน สาธารณสุขฯ
ทางจังหวัดสะอาด โดยมีการก าหนดระยะเวลาการเก็บขนขยะ ในครัวเรือนร้อย

แยกตามประเภทให้มีถังขยะแยกตาม ละ 80

ประเภทในพ้ืนท่ีสาธารณะ
 -มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะ
ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และ
คัดแยกขยะถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด
 -สร้างการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะครัวเรือนด้วยการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง
 -สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
กองทุนขยะในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้
เป็นต้นแบบการด าเนินงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน   
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการคูคลองสวยน้ าใส  -เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและสร้างจิตส านึก ก าจัดวัชพืชในคูคลอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดวัชพืชในแหล่งน้ า ช่วยลดวัชพืชและขยะ กอง
ในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ภายใน ต.โนนกอก ได้ร้อยละ 80 ในแหล่งน้ าได้ สาธารณสุขฯ
 -เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดูแล
รักษาแหล่งน้ าล าคลองในพ้ืนท่ีให้สะอาด
 -เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมลดการท้ิงขยะ
และของเสียต่างๆ ลงในแม่น้ าล าคลอง

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  -เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มี ก่อสร้างเตาเผาขยะ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ก าจัดขยะในชุมชน ปริมาณขยะในชุมชน "

ต าบลโนนกอก ขยะตกค้าง จ านวน 1 จุด ได้ร้อยละ 80 ลดลง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

ท่ีนานางสมอน  พลชาลี ถึงนานางพัน ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
คุณธรรม ประชาชน

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 61,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

จากนานายเหลา  ศรีเมืองกลาง ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายโกษฐ์  เณรอินทร์ ประชาชน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร 159,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จากท่ี สะดวก ยาว 80 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.1

นางออมสิน   มลิวงษ์ ถึงท่ีนายสมโภช หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ล่องศาลา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน  1 บ่อ 84,000  -  -  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.1

ท่ีนางดวงใจ  งึมสันเทียะ ห้วยอีเลิศ ให้แก่เกษตรกร และมีน  าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโขงเฉลิม  -เพ่ือแสดงออกถึงความ จ านวน 1 ซุ้ม 500,000  -  -  -  - ประชาชนได้แสดงออก ประชาชนได้แสดงออก แผนพัฒนา "

พระเกียรติทางเข้าหมู่บ้านบ้านเมืองกลาง จงรักภักดี ถึงความจงรักภักดี ถึงความจงรักภักดี หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1  ร้อยละ 100

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       - 102,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 800 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

จากท่ีนายสมชาย  แก้วเมืองกลาง ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางสงสัย  นะวะชัย ประชาชน

7 โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงบ้านเมืองกลาง  -เพ่ือระงับเหตุไฟไหม้ใน จ านวน 50 ถัง       - 90,000       -       -       - ช่วยระงับเหตุทัน ระงับเหตุไฟไหม้ได้ทัน แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 1 หมู่บ้าน ร้อยละ 90 หมู่บ้าน ม.1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ท่ีนางรัชนีวรรณ  - 84,000  -  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์ตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต  ลอยเมืองกลาง ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 ให้แก่เกษตรกร จ านวน  1 บ่อ และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร       - 154,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

คอนกรีตบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจาก สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.1

ท่ีนายแก้ว  วอนเก่าน้อย ถึงบ้านนายบัวภา หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
จิตว่อง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร ยาว       - 74,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจากบ้าน สะดวก  50 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.1

นายโฮม  แก้วเมืองกลาง ถึงบ้านนางมา  มากข้ึน
กล้าเมืองกลาง

154



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 102,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

เร่ิมจากท่ีนายสมมาตร  ศรีเมืองกลาง ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายบุญยม  พลชาลี ประชาชน

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  - 84,000  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา "

ระบบโซล่าเซลล์ตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซล่าเซล ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 ท่ีนายวงศกร  หมวดเมืองกลาง ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 51,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

จากนานายนวน  แก้วเมืองกลาง ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายใส  บ ารุงไทย ประชาชน

14 โครงการสร้างร้ัวแนวกันเขตท่ีป่าช้า  -เพ่ือบอกแนวเขตชัดเจน พ้ืนท่ี 70 ไร่       -       - 250,000       -       - มีการบอกแนวเขตชัด พ้ืนท่ีมีการบอกแนวเขต แผนพัฒนา "

สาธารณประโยชน์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เจนร้อยละ 100 ท่ีชัดเจน หมู่บ้าน ม.1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 102,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 จากนานายกาเวียน  แก้วเมืองกลาง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงนานายธูป ศรีเมืองกลาง ประชาชน

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 149,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เข้าท่ีสาธารณประโยชน์ (ฌาปณสถาน) สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.1

บ้านเมืองกลาง  หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  - 84,000  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา "

ระบบโซล่าเซลตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต แผงโซลาเซลจ านวน 1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 ท่ีนานางเสวียร  ศรีเมืองกลาง ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

18 โครงการขยายไหล่ทางบ้านเมืองกลาง  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 0.50 เมตร       -       -       - 49,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายสมเพท ถึง สะดวก ยาว 200 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.1

ฌาปณสถานบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 จากนานายบุญ  วงษ์สระ ถึง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ท่ีนายฝ้ัน  หมวดเมืองกลาง ประชาชน

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  -  - 84,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา "

ระบบโซล่าเซลตามคลองบ้านเมืองกลาง และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซลาเซล จ านวน  1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.1

หมู่ท่ี 1 ท่ีนานายอ ามร  พลชาลี ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

21 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร  -  -  -  - 500,000 ประชาชนได้ใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี แผนพัฒนา "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 (ฌาปณสถาน) พิธีฌาปณกิจ สูง 3.00 เมตร ร้อยละ 90 ในการประกอบพิธี หมู่บ้าน ม.1

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 775,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากท่ีนายวศิน  สะดวก 390 เมตรหนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.2

กางสูงเนิน ถึงทางหลวงสายเกษตร - หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกมากข้ึน
 หนองบัวแดง กว่า 1,560 ต.ร.ม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ าคอนกรีตฝาย  -เพ่ือป้องกันน้ าท่วมพืชผล หนา 40 ซม. สูง 80 ซม.       - 350,000       -       -       - ป้องกันน้ าท่วมพืชผล ป้องกันน้ าท่วมพืชผลทาง แผนพัฒนา กองช่าง
น้ าล้นศาลตาปู่บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร ยาว 16 เมตร การเกษตรร้อยละ 80 การเกษตรได้ หมู่บ้าน ม.2

24 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นลานวัด  -เพ่ือส่งเสริมการออก ติดต้ังชุดออกก าลังกายและ  -  - 400,000  -  - ประชาชนได้ใช้พ้ืนท่ี ประชาชนมีพ้ืนท่ีออก แผนพัฒนา "

พการามบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ก าลังกายให้กับเด็กและ สนามเด็กเล่น ออกก าลังกาย ก าลังกาย หมู่บ้าน ม.2

เยาวชน ร้อยละ 80

25 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 7 เมตร ยาว 345 เมตร  -  - 748,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.2

เร่ิมจากถนนสายเกษตร - หนองบัวแดง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 สะดวกมากข้ึน
ถึงบ้านนายอุดม  คงโนนกอก ตารางเมตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  -  -  - 99,000  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากบ้าน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.2

นางอุไร  สมบัติหลาย ถึงบ้าน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 มากข้ึน
นางเหมือน  หาเมืองกลาง ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการ  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -  -  -  - 84,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา กองช่าง
เกษตรพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน และช่วยลดต้นทุนการผลิต ระบบโซลาเซล จ านวน  1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.2

แสงอาทิตย์บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
 ท่ีนายพรมลิน  ลอยเมืองกลาง การท าการเกษตร

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร  -  -  -  - 47,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 464 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.2

เร่ิมจากท่ีนานายชวน  สิงห์ลี ถึงท่ีนานาย ทางการเกษตรให้กับ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
มงคล  สมบัติหลาย ประชาชน ไม่น้อยกว่า 92.8 ลบ.ม.

หรือ 1,856 ตารางเมตร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3 เมตร 277,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนน สะดวก ยาว 186 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.3

คอนกรีตเดิม ถึงท่ีนายค าพันธ์ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
 หมวดเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5 เมตร 51,000  -  -  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
พร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.3

เร่ิมจากท่ีนายทองคูณ  ก่อวงษ์ ถึงท่ี ทางการเกษตรให้กับ หินลูกรัง หนา 0.50 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายไสว  นามสะพุง ประชาชน หินคลุกหนา 0.05 เมตร 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 149,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนสาย สะดวก  ยาว 120 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.3

เกษตร -หนองบัวแดง ถึงท่ีนายทวีป  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
แก้วเมืองกลาง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  - 522,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนเข้า สะดวก ยาว 350 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.3

หมู่บ้านสระ  ถึงท่ีนานางนิศารัตน์ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ลอยเมืองกลาง

160



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 โครงการลงดินลูกรังถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3 เมตร  - 596,000  -  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
เกษตรพร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.3

หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนางค ามูล  เลิศขามป้อม ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.30 เมตร หินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนายหว่ัง  ฦาชา ประชาชน หนา 0.05 เมตร

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  - 310,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนสาย สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.3

เกษตรฯ - หนองบัวแดง  ถึงท่ีนางถวิล  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
หารธงไชย

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  - 746,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาง สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.3

อ่อนจันทร์  นันทรัตน์  ถึงท่ีนางบุญรอด หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
แสนสระ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการลงดินลูกรังถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  - 25,000  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
เกษตรพร้อมลงหินคลุกบ้านโสกเชือก คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.3

หมู่ท่ี 3 จากถนนสายเกษตร-หนองบัวแดง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.40 เมตร หินคลุก ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนายไสว นามสะพุง ประชาชน หนา 0.05 เมตร

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน  3 บ่อ  -  - 252,000  -  - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา "

แผงโซล่าเซลล์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.3

ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  -  - 676,000  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนคอน สะดวก  ยาว 350 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.3

กรีตเดิม  ถึงท่ีนางเพ็ง  นามโพธ์ิ หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน

39 โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  -  - 57,000  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

บ้าโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาง คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 750 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.3

นิศารัตน์  ลอยเมืองกลาง  ถึงท่ีนานาย ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประสาทพร  ตะเคียน ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน  -เพ่ือให้มีสถานท่ีเพียงพอใน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร  -  -  - 350,000  - ประชาชนใช้สถานท่ี มีสถานท่ีเพียงพอต่อการ แผนพัฒนา กองช่าง
โสกเชือก หมู่ท่ี 3 การจัดประชุมประชาคม ยาว 6.00 เมตร ในการจัดประชาคม จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน ม.3

สูง 4.00 เมตร ร้อยละ 90

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 373,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนนเข้า สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.3

สู่หมู่บ้านสระ  ถึงท่ีนางสาวสุพรรณา  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ชาลีเปร่ียม

42 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า จ านวน 3 บ่อ  -  -  -  - 252,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน แผนพัฒนา "

แผงโซล่าเซลล์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 และช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร หมู่บ้าน ม.3

ให้แก่เกษตรกร และมีน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร

43 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนก  -เพ่ือใช้จัดกิจกรรมในชุมชน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  -  -  -  - 450,000 ประชาชนได้ใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีในการแผนพัฒนา "

ประสงค์บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ยาว 10.00 เมตร จัดกิจกรรมร้อยละ 90 จัดกิจกรรมต่างๆ หมู่บ้าน ม.3

สูง 3.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

44 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้ระบายน้ าได้สะดวก จุดท่ี1 จากบ้านนางหนูนา 62,000  -  -  -  - ป้องกันน้ าท่วมขังได้ ระบายน้ าได้สะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 2 จุด ป้องกันน้ าท่วม ฦาชา ถึงบ้านนางปราณี ร้อยละ 80 น้ าไม่ท่วม หมู่บ้าน ม.4

พลธรรม
จุดท่ี2 จากบ้านนางสมเพียร
ชัยก าเนิด ถึงบ้านนางอริสา
ยางบัว

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเปือย  -เพ่ือความเป็นระเบียบ ปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านพร้อม  - 50,000  -  -  - มีความสวยงามแก่ผู้ มีความสวยงามเป็น แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 4 จากทางหลวงหมายเลข 2037 สวยงาม ปลูกต้นไม้ประดับสองข้างถนน พบเห็นร้อยละ  80 ระเบียบ หมู่บ้าน ม.4

ถึงหมู่บ้าน ทางเข้าหมู่บ้าน

46 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 38,000  -  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4  คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.4

เร่ิมจากถนนลาดยางขัวกระถิน ถึง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05   เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ฝายน้ าล้นนานายระเบียบ  กบรัตน์ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 994,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากท่ีนายประยูร สะดวก  ยาว 800 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.4

ภิญโญยาง ถึงท่ีนานางหนูนา ฦาชา หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.5  เมตร  -  - 621,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากถนนลาดยาง สะดวก  ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.4

 ถึงนานางฮอง  โคตรโนนกอก หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน

49 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  -  -  - 76,000  - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 คมนาคมและขนส่งผลผลิต  ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.4

ล าห้วยทุ่มจากท่ีนานายประยูร  ภิญโญยาง ทางการเกษตรให้กับ หนา  0.05  เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนานางสายพิน  บัวสระ ประชาชน

50 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  -  -  -  - 76,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ท่ีสาธารณประโยชน์บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 สะดวก  ยาว 1,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.4

วัดป่าบ้านเปือย หนา 0.05   เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

51 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ 350,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.6

52 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ 490,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.6

บ้านสระ หมู่ท่ี 6

53 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 102,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

เสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

เร่ิมจากท่ีนานางแหล่  หินชัยภูมิ ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายจรัญ  เกงชัยภูมิ ประชาชน

54 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร 155,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

เสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

เร่ิมจากท่ีนานางมาก  ดีหามแห  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายเกษม  นอกสระ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี1 เร่ิมจากท่ีนาง       - 193,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด สะดวก ประกาย  วังสระ ถึงท่ี สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.6

นางสาวดาหวัน  วังสระ มากข้ึน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดท่ี2 เร่ิมจากท่ีนางทองดา
วิญญายงค์  ถึงท่ีนางชู
แก้ววิไล ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร

56 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       - 153,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 2,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

 เร่ิมจากท่ีนายเหรียญ บัวสระ  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายแสง  จ้ันเขว้า ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

57 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       - 153,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

เร่ิมจากท่ีนานายโอภาส  ดีหามแห ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงท่ีนานางน้อย  นามบ ารุง ประชาชน

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       - 223,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม สะดวก ยาว 150 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.6

ท่ีนานางสุจิตรา  โพธ์ิค า ถึงท่ีนานายบุญมี หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
สวัสด์เดช

59 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       - 350,000       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร  1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.6

60 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       - 490,000       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร  1 เคร่ือง การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.6

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 4.00 เมตร       -       - 255,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 2,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

จากท่ีนานางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางกองมี  คงโนนกอก ประชาชน

62 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (แบบปิด)  - เพ่ือให้ระบายน  าได้สะดวก จุดท่ี1 ท่ีนายนิคม  สวงโท       -       - 100,000       -       - ป้องกันน้ าท่วมขัง ระบายน้ าได้สะดวก แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด ป้องกันน  าท่วมขังถนน ถึงท่ีนายเขียน  วังสระ ถนนได้ร้อยละ 80 หมู่บ้าน ม.6

จุดท่ี2 จากท่ีนานายประหยัด
   งอสอน  ถึงท่ีนายวิบูลย์

วังสระ

63 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       -       - 76,000       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

จากวัดป่าสระแก้ว  ถึงท่ีนานางวันทอง ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
สวัสด์ิเดช ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 278,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก ยาว 150 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.6

จากท่ีนานางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึงท่ีนา หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
นางกองมี  คงโนนกอก

65 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 3 จุด       -       -       - 450,000       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง แผนพัฒนา "

แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านสระ มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 ท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

หมู่ท่ี 6 (โซล่าเซล ,ซัมเมิสแบบสองระบบ)

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       -       - 258,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก ยาว 930 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.6

จากท่ีนานายโอภาส  ดีหามแห  ถึงท่ีนา หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
นางน้อย  นามบ ารุง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

67 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 99,000       -       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,300 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากบ้านนายสุนัน  ดีหามแห ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประชาชน

68 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ยาว 12 เมตร ลึก 5 เมตร 350,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 7 ล าห้วยหามแห ตรงท่ีนานาย เกษตร สันฝาย 3 เมตร เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.7

พิทยา  แป๊ะโคกสูง

69 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าประปา       - 300,000       -       -       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง แผนพัฒนา "

แสงอาทิตย์ระบบประปาบ้านสระ มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้านด้วยพลังงาน ร้อยละ 80 ท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

หมู่ท่ี 7 แสงอาทิตย์ จ านวน 2 ชุด

70 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว       - 127,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ คมนาคมและขนส่งผลผลิต 2,000 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.7

หมู่ท่ี 7 ล าห้วยรวก ทางการเกษตรให้กับ เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประชาชน คลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

71 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว       - 115,000       -       -       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ สะดวก 1,500 เมตร หนา 0.05 สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.7

หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากนานายศิลา  นอกสระ เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ถึงนานายเสรี  นอกสระ คลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบม.

72 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร       -       -       - 232,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านสระ หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว 150 เมตร หนา 0.05 สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากบ้านนางค าผ่อง  บัวสระ  ถึง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ มากข้ึน
บ้านนายหนู  สวัสด์ิเดช ติกไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

73 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       -       -       - 490,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร 1 ชุด การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.7

บ้านสระ หมู่ท่ี 7 

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ จ านวน  10 กลุ่มๆละ       -       -       -       - 350,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร  1 บ่อ ปากบ่กว้าง 6 น้ิว การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.7

ลึก 60 เมตร
172



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

75 โครงการขุดเจาะบ่อประปาบาดาล  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่ 140,000       -       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่ม ท าการเกษตร กลุ่มเกษตรกรจ านวน การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.8

เกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 4 กลุ่มๆละ 1 บ่อ

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 149,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากบ้านนายบุญช่วย สะดวก ยาว 100 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.8

วรรณศรี  ถึงบ้านนางวาสนา การะเต หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

77 โครงการวางระบบประปา (ท่อ PVC)  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC 2 น้ิวจ านวน 85,000       -       -       -       - ประชาชนใช้น้ าสะดวก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 คุ้มบ้านน้อยสระหลวง มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง 40 ท่อน ร้อยละ 80 ท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

78 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหลวง  -เพ่ือสร้างความสวยงาม ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร่ โดยรอบ 150,000       -       -       -       - ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณสระหลวง พักผ่อนร้อยละ 80 พักผ่อนหย่อนใจ หมู่บ้าน ม.8

79 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       - 175,000       -       -       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

แผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.8

บ้านสระ หมู่ท่ี 8
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       - 447,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากท่ีนานายสวรรค์ สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.8

ดีหามแห  ถึงท่ีนานายโฮง  บัวสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

81 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าบ้านสระ  - เพ่ือให้น้ าไหลสะดวก กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร - 100,000 - - - ประชากรใช้น้ าสะดวก น้ าไหลสะดวก แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 8  ท่ีนานายปรัชญา  คงโนนกอก ร้อยละ 80 หมู่บ้าน ม.8

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนก  -เพ่ือให้เกิดความสะดวก ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ - 250,000 - - - ประชาชนใช้สถานท่ี มีความสะดวกในการจัด แผนพัฒนา "

ประสงค์พร้อมห้องน้ าบ้านสระ หมู่ท่ี 8 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมห้องน้ า จ านวน 2 หลัง สะดวกร้อยละ 90 กิจกรรมต่างๆในชุมชน หมู่บ้าน ม.8

สระหลวง

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  -เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก ยาว 100 เมตร  -  - 120,000  -  - น้ าไม่ท่วมขังไหล ระบายน้ าได้สะดวก แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากบ้านนางเครือวัลย์  น้ าไม่ท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร สะดวกร้อยละ 100 น้ าไม่ท่วมขัง หมู่บ้าน ม.8

ถึงบ้านนายสุครีพ  ทาภักดี หนา 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       -       - 298,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนานายค าบู่  สะดวก ยาว 200 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.8

พันธ์ยาง  ถึงท่ีนานางสาวล าไย  ยืนยาว หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

85 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  -เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก กว้าง 3.00 เมตร - - 232,000 - - ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทาง แผนพัฒนา "

บ้านสระหมู่ท่ี 8 บริเวณท่ีนา ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 3.20 เมตร จ านวน ตล่ิงได้ร้อยละ 90 การเกษตร หมู่บ้าน ม.8

นายสมยงค์  นอกสระ 1 ช่องทาง รายละเอียด
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทก าหนด

86 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 115,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,500 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.8

จากนานางประมิน  แสนสระ ถึงท่ีนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นางยม  นอกสระ ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

87 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 3.00 เมตร       -       -       - 122,000       - ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา กองช่าง
ในพ้ืนท่ีบ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนา คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,600 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.8

นายค าบู่   พันธ์ยาง  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
นายศิลา  นอกสระ ประชาชน

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร       -       -       - 373,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากถนนลาดยาง สะดวก ยาว 250 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.8

ถึงท่ีนานายวุฒิศักด์ิ  นอกสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3.00 เมตร       -       -       -       - 442,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.8

ถึงท่ีนานางสรวง  นอกสระ หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

90 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก กว้าง 3.20 เมตร - - - - 232,000 ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ แผนพัฒนา "

หมู่ท่ี 8 บริเวณท่ีนานายสมเพศ  ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 3.20 เมตร ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร หมู่บ้าน ม.8

ป้อมสุวรรณ์ สูง 2.20 เมตร จ านวน 2
ช่องทาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

91 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       -       -       -       - 175,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
แผงโซล่าเซลล์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.8

บ้านสระ หมู่ท่ี 8

92 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 133,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 108 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายสมอาจ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
เค้าโนนกอก  ถึงบ้านนางปรียา  บุราณ

93 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โนนเมืองกลาง  -เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และ พ้ืนท่ี 8 ไร่ 150,000       -       -       -       - ประชาชนช้ืนท่ีในการ มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม แผนพัฒนา "

ทางเข้าวัดพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ มีสนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการ ออกก าลังกายร้อยละ และออกก าลังกาย หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เพ่ือท าเป็นสนามกีฬา ออกก าลังกาย 80

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 51,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร มากข้ึน
ถึงนานายสุวรรณ  โคตรโนนกอก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานางทองสุข  กล้าเมืองกลาง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากลานอ้อยโรงงาน  ถึงนา หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
นายอัมพร  ขันติ

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 994,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก ยาว 500 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากนานายอ ามร  พลชาลี หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานายอารมย์  แกมแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 500 เมตร       -       - 994,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 4 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากนานางทองสุข  หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
กล้าเมืองกลาง  ถึงนานางค าปอย
พลชาลี

99 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       - 464,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายมะ  ขันติ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ถึงบ้านนายสมยศ  ประสมเพชร

100 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       -       - 464,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนางดารา  หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
แก้วเมืองกลาง ถึงบ้านนายสุบรรณ
ศรีเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

101 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 300 เมตร       -       -       - 464,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากท่ีนายส าเนียง หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ครองไข่น้ า  ถึงบ้านนายบัวสอน  สุนีย์

102 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 200 เมตร       -       -       - 309,000       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก กว้าง 5.00 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้านนายสมยศ หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
ประสมเพชร  ถึงบ้านนายทอน  สวัสด์ิเดช

103 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 500 เมตร       -       -       -       - 51,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง หมู่บ้าน ม.9

นานายส่วย  ภูมิชนะกิจ  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
นางยวนตา  บุญเสนา ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

104 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 300 เมตร       -       -       -       - 30,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง หมู่บ้าน ม.9

ไร่นายสมยศ  รักษาศิลป์  ถึงนา ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
นางภูเวียง  โคตรโนนกอก ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก

105 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ ระยะทาง 200 เมตร       -       -       -       - 20,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจาก คมนาคมและขนส่งผลผลิต กว้าง 4.00 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง หมู่บ้าน ม.9

นานายส่วย  ภูมิชนะกิจ  ถึงไร่นายนิยม ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร พืชผลทางการเกษตร
กล้าเมืองกลาง ประชาชน โดยท าการลงดินลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก

106 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร 464,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านสระ หมู่ท่ี 10 สะดวก ยาว 300 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.10

โคกดินแดง หนา 0.05 เมตร มากข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร 62,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 บ้านนางมวน สะดวก ยาว 25 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.10

สวัสด์ิเดช หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

108 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  -เพ่ือให้น  าไหลผ่านได้สะดวกกว้าง 3.20 เมตร - 232,000 - - - ป้องกันการกัดเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ล าห้วยยางท่ี ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 5.40 เมตร ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร หมู่บ้าน ม.10

นายประดิษฐ์  เค้าเขียว จ านวน 2 ช่องทาง 

109 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลัง กว้าง 30 เมตร       -       - 525,000       -       - ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีออก แผนพัฒนา "

บ้านสระหมู่ท่ี 10 โคกดินแดง กายและจัดกิจกรรมต่างๆ ยาว 50 เมตร ออกก าลังการและจัด ก าลังกายและจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.10

หนา 0.10 เมตร กิจกรรมร้อยละ80 ต่างๆ

110 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัด กว้าง 20 เมตร       -       -       - 140,000       - ประชาชนมีพ้ืนท่ี ประชาชนมีสถานท่ีในการแผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 จุดท าพิธีร าบวง กิจกรรม ยาว 20 เมตร สะดวกในการจัด จัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.10

สรวงผีฟ้า หนา 0.10 เมตร กิจกรรมร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

111 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่มๆ       -       -       - 175,000       - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ท าการเกษตร ละ 1 บ่อ การเกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.10

112 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

สายห้วยหวาย บ้านสระ หมู่ท่ี 10  คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.10

ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร
ประชาชน

113 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 127,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.10

สายฮ่องหว้า ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประชาชน

114 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร       -       -       -       - 102,000 ประชาชนใช้ถนน การคมนาคมขนส่งพืชผล แผนพัฒนา "

สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 800 เมตร สะดวกปลอดภัย ทางการเกษตรสะดวก หมู่บ้าน ม.10

สายป่าซ่าคาม ทางการเกษตรให้กับ  หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 90 รวดเร็ว และปลอดภัย
ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00   เมตร 568,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 7 สายวังลึก สะดวก ยาว  292   เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.7

ถึงท่ีนางนิยม กินโนนกอก บ้านนกเจ่า หนา  0.15    เมตร มากข้ึน
หมู่ท่ี 2

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00  เมตร 568,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบลโนนกอก สะดวก ยาว  292  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.5

ถึงต าบลสระโพนทองจากท่ี หนา 0.15  เมตร มากข้ึน
นายธรรมนูญ  ถ่ินโสภา ถึงท่ี
นายศิริโชค งามศักด์ิ บ้านโนนเห็ดไคล
หมู่ท่ี 5

117 โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่ีสาธารณ  -เพ่ือให้เกิดความสะดวก กว้าง  25   เมตร 437,000  -  -  -  - ประชาชนท่ีใช้พ้ืนท่ี ประชาชนได้รับความ แผนพัฒนา "

ประโยชน์วัดป่าสระแก้วบ้านสระ และเป็นระเบียบในการ ยาว  50  เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกเม่ือมาใช้สถานท่ี หมู่บ้าน ม.10

หมู่ท่ี 10 จอดรถ หนา  0.10 เมตร ร้อยละ 100
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง  4.00  เมตร 160,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว  80  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชนสะดวก หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากบ้านนายสุนัน  ดีหามแห หนา  0.15  เมตร มากข้ึน
ถึงท่ีนานายไพ  แสนตรี

119 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง กว้าง 19  เมตร - 300,000 - - - เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และ แผนพัฒนา "

โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 กายให้เด็ก เยาวชนและ ยาว 35  เมตร ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีออก หมู่บ้าน ม.5

ประชาชน หนา 0.10 เมตร ออกก าลังกายร้อยละ 80ก าลังกาย

120 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้  -เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน 60,000  -  -  -  - มีผู้สนใจเข้าศึกษาแหล่งมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน แผนพัฒนา "

บุปผารามโมเดลบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ชุมชนและผู้ท่ีสนใจมา บุปผารามบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เรียนรู้ร้อยละ 80 หมู่บ้าน ม.4

เย่ียมชม
121 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4.00 เมตร 1,215,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโสกเชือก ไป - มาสะดวก ยาว  810 เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.3

หมู่ท่ี 3จากถนนสายเกษตร -หนองบัวแดง หนา 0.05 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงท่ีสาธารณประโยชน์ (ฌาปณสถาน)

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง  4.00  เมตร 2,980,000  -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง
เสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 เร่ิม ไป - มาสะดวก ยาว 1,490  เมตร สะดวกร้อยละ 100 ของประชาชน หมู่บ้าน ม.2

จากบ้านนายสมดีบัวสระ ถึงสะพาน หนา  0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน
ทางเข้าบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ ท่ี 9
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 300 เมตร  -  - 165,000  -  - มีความปลอดภัย มีไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนา กองช่าง

หมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถึงมีความปลอดภัย ในทรัพสินร้อย อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.1

ต่อชีวิตและทรัพสิน ละ 80

2 โครงการวางท่อเมนระบบประปา  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว  -  -  - 200,000  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพียงพอแผนพัฒนา "

หมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เพียงพอต่อการอุปโภค ยาว 3,000 เมตร เพียงพอต่อการ ต่อการอุปโภค หมู่บ้าน ม.1

อุปโภคร้อยละ80

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 350 เมตร  -  -  - 175,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้า เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ท าการเกษตร ใช้ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.3

เร่ิมจากบ้านนายสังคม    
เลิศขามป้อมถึงท่ี 
นายประสาท  สีทอง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 350 เมตร  -  -  -  - 175,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.3

 เร่ิมจากบ้านนางสมคิดละเหลา 
 ถึงท่ีนายพยงค์  พันธ์ยาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการวางท่อเมนระบบประปารอบ  -เพ่ือให้มีน้ าอุปโภคอย่าง วางท่อ PVC Ø 2 น้ิว 150,000  -  -  -  - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าใช้อย่างแผนพัฒนา กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท่ัวถึง ยาว 2,500 เมตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 ท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ สายท่ี1 จากท่ีนายโฮม บัวสระ  - 650,000  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ถึงท่ีนานางสายรุ้ง  แสนสระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

ระยะทาง 1,300 เมตร
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ สายท่ี2 จากดอนธาตุ ถึงท่ีนา  -  - 500,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร นายจรูญ  วงษ์สระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

ระยะทาง 1,000 เมตร
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ สายท่ี3 จากนานายประยูร  -  -  - 700,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา

การเกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ภิญโญยาง ถึงท่ีนา ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4 "

นางบัวภา  วงษ์สระ
ระยะทาง 1,400 เมตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ สายท่ี4 จากวังสาคร ถึงท่ีนา  -  -  -  - 600,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตร บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร นายขัน  บัวสระ ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

ระยะทาง 1,200 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 600 เมตร  -  -  - 300,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
การเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

จากฝายฮ่องนาดี ถึง ฝายขาด

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 1,500 เมตร  -  -  - 750,000  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนา "

พร้อมโคมไฟภายในหมู่บ้านเปือย อย่างท่ัวถึงมีความปลอดภัย ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.4

หมู่ท่ี 4 จากไร่นายสุชิน บัวสระ  ต่อชีวิตและทรัพสิน
ถึงท่ีนานายไชยวรรณ  คงโนนกอก

12 โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง วางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 150,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้น้ า ประชาชนมีน้ าใช้อย่างแผนพัฒนา "

ในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท่ัวถึง ยาว 1,500 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 2,000 เมตร  -  -  - 1,000,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากท่ี ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

นานางเสริมสวย  แก้วเมืองกลาง 
 ถึงท่ีนานายนริส  วังสระ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 2,500 เมตร  -  -  - 1,250,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

 จากท่ีนานายสุชาติ  สาริพันธ์ถึงท่ี
นานายไพทูลย์  ชนะภัย

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,000 เมตร  -  -  -  - 500,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

ท่ีนา  นายสะอาดสาริพันธ์ ถึงท่ีนา
นางอ๊ิด  มานาเสียว

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 550 เมตร  -  -  -  - 275,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จาก ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

ท่ีนานางหนูเล็ก  แสงชมพู  ถึง
ท่ีนานางกองมี  คงโนนกอก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,600 เมตร  -  -  -  - 800,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

จากวัดป่าสระแก้ว  ถึงท่ีนา
นางวันทอง  สวัสด์ิเดช

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร 250,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

ห้วยวังลึก  เร่ิมจากท่ีนา
นายประมวล  แก้วน้อย  
ถึงฝายห้วยหามแห

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 600 เมตร 300,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากสระหลวง หมู่ท่ี 6 ถึง
ท่ีนานายมนู  ละลี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 500 เมตร 205,000  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 อย่างท่ัวถึงมีความปลอดภัย ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากสระหลวงหนองกระทุ่ม ต่อชีวิตและทรัพสิน

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,300 เมตร  -  - 650,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

 เร่ิมจากท่ี นางสมคิด  บัวสระ 
ถึงท่ีนายสมเกียรติ  สวัสดี
(ตามล าห้วยรวก)

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 800 เมตร  -  - 440,000  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนา "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 อย่างท่ัวถึงมีความปลอดภัย ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

เร่ิมจากบ้านนายหนูไท้  วังสระ ต่อชีวิต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 900 เมตร  -  -  - 450,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.7

ห้วยหมี เร่ิมจาก ไฟฟ้าเดิม  
ถึงทีนานายอนันต์  ตะเคียน

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างจ านวน 20 จุด รอบหมู่บ้าน 450,000  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน ประชาชนมีไฟฟ้าแผนพัฒนา "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 8 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินร้อยละ 80 ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  - 200,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

จากนานายสมบัติ  นอกสระถึง
นานายศิลา  นอกสระ

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  -  - 200,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

จากสระหลวง  ถึงบ้าน
นายหล่าหนัน  บัวสระ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  -  -  - 200,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

จากท่ีนานายกุศล  ทาภักดีถึงท่ี
นายอนันต์  หนองสระ

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างความยาว 50 เมตร พร้อม 27,500  -  -  -  - มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนา "

ภายในหมู่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต หลอดไฟ 1 ชุด ทรัพสินร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.9

เร่ิมจากบ้านนายสุขสรรค์  มาชัยภูมิ 
ถึงบ้านนางถาวรฉวีหินต้ัง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร  -  - 250,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.9

เร่ิมจากลานอ้อยโรงงาน 
 ถึงนานายอัมพร  ขันติ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 500 เมตร  -  - 250,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.9

เร่ิมจากนานายอ ามร  พลชาลี ถึงนา
นายอารมย์  แกมแก้ว

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 1,300 เมตร  -  - 650,000  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.10

 ล าห้วยยาง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ศาล  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ความยาว 580 เมตร  -  -  - 290,000  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าแผนพัฒนา "

บัวลา -ทองมา บ้านสระ หมู่ท่ี 10ท่ัวถึง ร้อยละ 80 ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.10

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว    450   เมตร 225,000  -  -  -  - แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.2

เร่ิมจากท่ีนายบุญชวน สิงห์ลี 
 ถึงท่ีนายมงคล  ค าดีตุ่น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว  350  เมตร 175,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.2

จากท่ีนายบุญยวน พันธ์ยาง 
ถึงท่ีนาง  สุปราณี เย่ียมชัยภูมิ

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืน -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว  1000  เมตร 500,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

ท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.2

เร่ิมจากขัวกระนวน ถึงท่ี
นางอ้อย  ไชยนา

36 โครงการขยายไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว    3,000   เมตร 1,500,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9จากไร่นางณัฐพร ใสดี 
ถึงท่ีนานายสมศักด์ิ  แก้วเมืองกลาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน แจกเมล็ดพันธ์ุทุกครัว  -  - 20,000  -  - ลดค่าใช้จ่ายใน ลดภาระค่าใช้จ่ายใน แผนพัฒนา กองช่าง

พร้อมแจกจ่ายเมล็ดผักทุกครัวเรือน ครัวเรือน เรือน ครัวเรือนได้ร้อยละ ครัวเรือนได้ หมู่บ้าน ม.2

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 80

2 โครงการขุดลอกล าห้วยวังแดงตอนบน  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ขนาดกว้าง 7 เมตร 554,000  -  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนาย เกษตร ลึก 2.00 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.3

ประพันธ์  แสนสระ  ถึงท่ีนานางละออง 400 เมตร
โนนนู

3 โครงการขุดลอกล าห้วยหามแห  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  - 928,000  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

(วังลึก)บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เกษตร ลึก 2.50 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.3

เร่ิมจากถนนเข้าหมู่บ้านสระ 250 เมตร
 ถึงใต้ฝายใหญ่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการขุดลอกห้วยวังแดงตอนกลาง  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  -  - 673,000  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากท่ี เกษตร ลึก 2.00 เมตร การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.3

นางถวิล  หารธงไชย ถึงท่ีนายทวีป  ความยาว 500 เมตร
แก้วเมืองกลาง

5 โครงการขุดลอกล าห้วยหามแห  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  -  -  - 950,000  - เกษตรกรมีน้ าใช้ท า เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

ตอนบนบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เกษตร ลึก 2.00 เมตร ยาว การเกษตรร้อยละ80ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.3

400 เมตร

6 โครงการขุดสระเก็บน้ าในพ้ืนท่ี  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ขุดสระจ านวน       -       -       -       - 500,000 เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 เกษตร  10 ลูก เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.6

บรรจุน้ าได้ 200 ลบม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการขุดลอกล าห้วยยางบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการ ยาว 350 เมตร       -       -       -       - 831,000 เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตรกรมีน้ าเพียงพอ แผนพัฒนา กองช่าง
หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายสมดี  บัวสระ เกษตร กว้าวง 8.00 เมตร เกษตรร้อยละ 90 ต่อการท าการเกษตร หมู่บ้าน ม.8

ถึงท่ีนานายเหรียญ  บัวสระ สันคลอง 3 เมตร

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่  -เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ 280,000  -  -  -  - เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้ แผนพัฒนา กอง
พันธ์ไข่บ้านโสกเชือก มีรายได้เพ่ิมข้ึน แม่ไก่พร้อมไข่ 300 ตัว เสริมเพ่ิมรายได้ เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.3 สวัสดิการฯ
 หมู่ท่ี 3 อาหารไก่ไข่ 150 ถุง ร้อยละ 80

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียง  -เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่  -  - 320,000  -  - เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้ แผนพัฒนา "

ไก่พันธ์ไข่บ้านโสกเชือก มีรายได้เพ่ิมข้ึน แม่ไก่พร้อมไข่ 500 ตัว เสริมเพ่ิมรายได้ เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.3

 หมู่ท่ี 3 อาหารไก่ไข่ 250 ถุง ร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  -เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีใน กลุ่มสตรีบ้าน - 20,000 - - - กลุ่มสตรีมีรายได้ กลุ่มสตรีมีรายได้ แผนพัฒนา กองสวัสดิการ

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง หมู่บ้านสามารถสร้างรายได้ โสกเชือก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.3 สังคม
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 3

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน กลุ่มอาชีพบ้าน - - - - 30,000 กลุ่มอาชีพมีรายได้ กลุ่มอาชีพมีรายได้ แผนพัฒนา "

กลุ่มอาชีพในการผลิตและ หมู่บ้านมีอาชีพสร้างรายได้ โสกเชือก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.3

แปรรูปอาหาร ในครัวเรือน หมู่ท่ี 3
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   8  การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอ - - - - 100,000 ประชาชนได้รับข่าว ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนา กองช่าง

ตามสายพร้อมติดต้ัง อย่างท่ัวถึง กระจายเสียงพร้อมติดต้ัง สารร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.1

บ้านเมืองกลาง หมู่ 1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,374,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากถนน คสล.เดิม ไป - มาสะดวก 955 เมตรหนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
 ถึงอ่างเก็บน้ าถ้ าพระภูกระแต หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกมากข้ึน

กว่า 3,820 ต.ร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 605       - 1,203,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากนานายชวน  สิงห์ลี ไป - มาสะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
ถึงอ่างเก็บน้ าชลประทานบ้านเมืองกลาง หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกมากข้ึน

กว่า 2,420 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 3 เมตร 1,492,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เส้นทางดอนบักตู้ ไป - มาสะดวก  ยาว 1,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
เร่ิมจากนานายเสกสรร  แสนสระ ถึง หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน
ท่ีนานางสายรุ้ง  แสนสระ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร       -       -  - 1,044,000  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากถนน ไป - มาสะดวก  ยาว 700 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
คอนกรีตเดิมวังสาครถึงท่ีนา หนา  0.15   เมตร สะดวกมากข้ึน
นางบุญหลา บุญเสนา

5 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 6,000,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 7 (สายล าห้วยรวก) ไป - มาสะดวก ยาว 3,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 1,259,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านสระ ไป - มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ีนายสุวรรณ  บัวสระ 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกมากข้ึน
ถึงบ้านนายฤกษ์  วังสระ แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า

1,000 ตารางเมตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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7 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านสระ  -เพ่ือให้มีสถานท่ี ขนาดกว้าง 30 เมตร       - 1,500,000       -       -       - ประชาชนใช้สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บริเวณฉางข้าว ออกก าลังกาย ยาว 30 เมตร ออกก าลังกายร้อย ในการออกก าลังกาย

หนา 0.15 เมตร ละ 80

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 1,392,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก ยาว 700 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานางตุ้ม  ศรีเมืองกลาง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง  5.00  เมตร 5,028,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กเร่ิมจากบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก ยาว  2065  เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
ม.9 ต.โนนกอก ถึงต าบลหนองข่า หนา  0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

204

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 1,392,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก ยาว 700 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากโรงเรียนบ้านเมืองกลาง หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานายแหล่  หาเมืองกลาง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       - 1,392,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก ยาว 700 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนน คสล.บ้านสระ หมู่ 10  หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
บ้านโนนสุขสันต์ ถึงนานายส่วย
ภูมิชนะกิจ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

205

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ระยะทาง 700 เมตร       -       - 1,740,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก กว้าง 5 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากนานายทอน  สวัสด์ิเดช หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงไร่นายนันทเนตร  วิสุทธิพงษ์

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร ระยะทาง 700 เมตร       -       - 1,392,000       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ไป - มาสะดวก กว้าง 4 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงนานายเล้า  โคตรโนนกอก

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4.00 เมตร 1,153,000       -       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 เร่ิมจากทาง ไป - มาสะดวก ยาว 580 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ลาดยางเดิม ถึง ท่าศาล หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน
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15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4.00 เมตร       - 2,586,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 ล าห้วยยางจากถนน ไป - มาสะดวก ยาว 1,300 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
ลาดยาง ถึงท่ีนานายจรัญ  เกงชัยภูมิ หนา 0.15 เมตร สะดวกมากข้ึน

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง  4.00  เมตร       - 6,800,000       -       -       - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

เหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ไป - มาสะดวก ยาว  3,400 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
ต.โนนกอก เร่ิมจากสะพานทางเข้า หนา 0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ล าห้วย
หามแหถึงสะพานบ้านจม่ืน หมู่ท่ี 3 

ต าบลบ้านเด่ือ

17 โครงการขุดลอกล าห้วยหามแห  จากบ้าน  - เพ่ือเพ่ิมพื นท่ี ขนาดกว้างเฉล่ีย 20 เมตร ยาว 3,000 เมตร 2,028,000       -       -       -       -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

จม่ืน ต.บ้านเด่ือ - บ้านโนนสุขสันต์ กักเก็บน  าไว้ท า ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
หมู่ท่ี 9 ต.โนนกอก การเกษตรและ กว่า 46,147.50ลบ.ม.พร้อมขนส่งดินไปทิ งและ

อุปโภค - บริโภค ท าการปรับเกล่ียเรียบพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4.00 เมตร 1,215,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโสกเชือก ไป - มาสะดวก ยาว  810 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
หมู่ท่ี 3จากถนนสายเกษตร -หนองบัวแดง หนา 0.05 เมตร สะดวกมากข้ึน
ถึงท่ีสาธารณประโยชน์ (ฌาปณสถาน)

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี3

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,770 เมตร 5,772,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

สายโป่งหินเหล็กไฟบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี1 ไป - มาสะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
ต.โนนกอก - บ้านจม่ืน หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเด่ือ สะดวกมากข้ึน
อ.เกษตรสมบูรณ์ 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 3,126,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ต.โนนกอก - ไป - มาสะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน
บ้านโนนศิลา ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ สะดวกมากข้ึน
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21 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,360,000       -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ
ทางการเกษตร (โครงการก่อสร้างถนน ในพ้ืนท่ีสัญจรไป - รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึนการคมนาคม
 คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง มาได้ สะดวกขนส่ง ชย.ถ.73-026สายเช่ือมระหว่าง ต าบลโนนกอกได้ใช้ ขนส่งทางการเกษตร
ท้องถ่ิน ชย.ถ.73-026สายเช่ือม ผลผลิตทางการ บ้านโนนเห็ดไคลหมู่ท่ี 5 ถนนเพ่ือขนส่งทาง มีความสะดวกรวดเร็ว
ระหว่างบ้านโนนเห็ดไคลหมู่ท่ี 5 เกษตรออกสู่ ต.โนนกอก - บ้านหามแห การเกษตรและสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
 ต.โนนกอก - บ้านหามแห หมู่ท่ี 8 ท้องตลาด ได้  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านบัว ขนาด ไป - มาสะดวก
ต.บ้านบัว รวดเร็วปลอดภัย กว้าง3.00 เมตร ยาว1,700 เมตร

หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เลขท่ี ถน-201/56 ถน-203/56

22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าชลประทาน  -เพ่ือให้ประชาชนมี เร่ิมจากบ้านบ้านโนนสังข์,       - 61,000,000  -  -  - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ า "

ต าบลโนนกอก น้ าอุปโภค - บริโภค บ้านหามแห เช่ือมต่อ ต.โนนกอก อุปโภค-บริโภค เพียงพอต่อการ
 ถึงอ่างเก็บน้ าภูกระแต ร้อยละ 90 อุปโภค - บริโภค
ยาว 6,500 เมตร
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23 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าชลประทาน  -เพ่ือให้ประชาชนมี เร่ิมจากบ้านบ้านโนนสังข์,       - 80,000,000  -  -  - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ า อบจ.ชัยภูมิ
ต าบลโนนกอก น้ าอุปโภค - บริโภค บ้านหามแห ต.บ้านบัว เช่ือมกับ อุปโภค-บริโภค เพียงพอต่อการ
  ต.โนนกอก บ้านโนนเห็ดไคล, ร้อยละ 90 อุปโภค - บริโภค

บ้านเปือย,บ้านสระหมู่ท่ี 10 ถึง
 โสกเดือนห้ายาว 8,500 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้การสัญจร กว้าง  4.00  เมตร 2,980,000       -  -  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 เร่ิม ไป - มาสะดวก ยาว 1,490  เมตร สะดวกร้อยละ 90 ของประชาชน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

จากบ้านนายสมดีบัวสระ ถึงสะพาน หนา  0.15  เมตร สะดวกมากข้ึน
ทางเข้าบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ ท่ี 9

25 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ  -เพ่ือความสะดวก กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร 7,993,500       -  -  -  - ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ "

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 2 ช้ัน ในการปฏิบัติหน้าท่ี สูง 12.63 เมตร สะดวกในการรับ ความสะดวกในการ
และรับบริการ บริการร้อยละ 90 มาใช้บริการ
ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 2,000 เมตร  -  -  - 1,000,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ กองช่าง

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากท่ีนา ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นางเสริมสวย  แก้วเมืองกลาง  ถึงท่ีนา
นายนริส  วังสระ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ  -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 2,500 เมตร  -  -  - 1,250,000  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากท่ีนา ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
นายสุชาติ  สาริพันธ์ถึงท่ีนา
นายไพทูลย์  ชนะภัย

3 โครงการขยายไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร -เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 3,000 เมตร 1,500,000  -  -  -  - เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีฟ้าใช้ "

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ท าการเกษตร ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
จากไร่นางณัฐพร ใสดี ถึงท่ีนานางสมศักด์ิ
แก้วเมืองกลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกล าห้วยยางบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ กว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร       -       - 1,900,000       -       - เกษตรการมีน้ าใช้ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ท่ีนานายเพิง  ล้านน้อย ท าการเกษตร ยาว 800 เมตร ท าการเกษตร ต่อการท าการเกษตร
ร้อยละ 80

2 โครงการขุดลอกคลองล าห้วยรวก  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ ยาว 1,000 เมตร       -       -       - 1,584,000       - เกษตรการมีน้ าใช้ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากท่ีนานายสมาน ท าการเกษตร กว้าง 8 เมตร ท าการเกษตร ต่อการท าการเกษตร
สาริพันธ์ ถึงท่ีนานายจวน  วังสระ ลึก 2.00 เมตร ร้อยละ 80

3 โครงการขุดลอกคลองล าห้วยอีเลิศ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ กว้าง 25 เมตร       -       -       -       - 5,000,000 เกษตรการมีน้ าใช้ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ท าการเกษตร ยาว 3,000 เมตร ท าการเกษตร ต่อการเกษตร

ลึก 5.00 เมตร ร้อยละ 80

4 โครงการขุดลอกคลองท่าช้างคล้อง  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ กว้าง 10 เมตร 1,300,000       -       -       -       - เกษตรการมีน้ าใช้ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ท าการเกษตร ยาว 2,000 เมตร ท าการเกษตร ต่อการเกษตร
ลึก 2.00 เมตร ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   8  การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000  1,000,000        -       -       - ประชาชนมีความปลอด ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง

(CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน หมู่ท่ี 1 - 10 ภัยมากข้ึนร้อยละ 90 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 

 

ภาคผนวก 




