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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  



  
 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1. วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
“ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ าโขง ” 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 



  
 

จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด จึงได้  ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ดังนี้ 
 1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 
 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

 
 
 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๖๔”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล    

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าและการลงทุน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้พัฒนาแผนการตลาด
ด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
สอดคล้อง   

               กับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 



  
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่  5 เ พ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม   

              การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ืสร้างความเข็มแข็งให้สังคม  มีความ

พร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์   เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีความรู้  มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี เมืองผู้สูงอายุ
คุณภาพดี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยนื  

เปูาหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ไม ่

               ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  ผลิตภัณฑ์  และบริการที่ 
               สอดคล้องกับการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้อง 

              กับพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์

อย่าง 
ยั่งยืนการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  กลยุทธ์ที่  1  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วน 
                                     ร่วมอย่างยั่งยืน 



  
 

  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมลพิษ 

  กลยุทธ์ที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ต าบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา น าหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิการต้นแบบ” 

 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย



  
 

ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร กระจกโค้ง
ปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ        

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบล
โนนทองอินทร์และอ าเภอแม่จัน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในปุาชุมชนปาุต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

 อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม 
เช่น  
-โครงการประเพณีวันสารทไทย(สลากภัต) 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 



  
 

-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาลา้นนา  
-โครงการสวดมนต์ขา้มป ี

ฯลฯ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม

ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ

หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนทอง
อินทร ์ฯลฯ 

 สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

          2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 



  
 

    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 



  
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ มุ่งพัฒนา 8 

ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  

 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา



  
 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชน
สลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้
กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น   ปุาอนุรักษ์ดงกกผึ้ง  ปุาสงวนดงสีเสียด รวมทั้งร่วมบูรณาการ รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ 
สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ 
อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน 
เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ

อ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน า
ครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนใน
พ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 



  
 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก
ขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การ
พัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้
มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกัน

เอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย 
เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่
เป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 



  
 

 
 

ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  



  
 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 
 
 



  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบ
วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผล
โครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System 

(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 



  
 

4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 
ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 

ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับ
รัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถ
แบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่ง
การเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองใน
ระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับ
ราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะ
เป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุาย
การเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุก
ระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับ
ข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหา
ประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น 
ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบ
กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการ
ตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอา
เวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควร
ให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน

ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคม
ของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) 
บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.
เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ
มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น 
บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งใน
สังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุก



  
 

อย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญ
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย

การฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการ
ต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่าน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูล
เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง
การคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



  
 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชน
สลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้
กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น        ปุาอนุรักษ์ดงกกผึง   ปุาสงวนดงสีเสียด รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โรงแรม     รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ 

สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ 
อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทาง



  
 

เศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน 
เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ

อ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน า
ครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนใน
พ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก

ขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การ
พัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้
มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกัน

เอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่ งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย 
เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่
เป็นชาวต่างชาติ 
 



  
 
                                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่   1       ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง        1.1     การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. 
 

อบรมกลุม่อนุรักษ์ปุา  
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

เพื่อให้อาสาสมคัรมี
ความรู้ในการ 
อนุรักษ์ปุา 

อาสาสมัครปูองกันไฟปุาจ านวน  
100  คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 อาสาสมัครมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ปุา 

อาสาสมัครน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 
ร้อยละ 100 

ส านักงานปลัด 

2. 
 

ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกสอง
ข้างถนนตามโครการ
พระราชด าร ิ

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

ถนนภายในเขตต าบลโนนทองอินทร์ 
บ้านหัวหนอง-บ้านวังแข ้
สามแยกทางไปวดัปุาโนนทองอินทร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- เกิดความสวยงามและ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ลดการกดั
เซาะและการ
พังทลายของ
ดิน 

ส านักงานปลัด 

3. 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
ปูองกันไฟปุา 

- หมู่ 4 
- หมู่ 3,8  

เพื่อเป็นแนวปูองกัน
ไฟปุาและเป็นการ
สะดวกในการตรวจ
ตราและดับไฟปุา 

รอบดงกกผึ้ง 
รอบดงสีเสียด 

50,000 
 

- 50,000 
 

- สามารถปูองกันไฟปุา
ได ้

ลดการเกิด 
ไฟปุา 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

คลองและหนองน้ าในเขตต าบลโนน
ทองอินทร์ 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 เกิดความสวยงามและอนุ
รักษธรรมชาติ ประชาชน
ได้รับประโยชน ์

สามารถกัก
เก็บน้ าได้  
ร้อยละ 90 

ส านักงานปลัด 

 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่      1      ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง           1.2   แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การบ าบัดน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 จัดซื้อท่ีดินส าหรับบริหาร
จัดการขยะ 
 

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 

ตามโครงการ  อบต.โนนทอง
อินทร์ 
หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8 

- 
 

500,000 
 

- - ได้รักษาสภาพ 
แวดล้อมให้ดยีิ่งข้ึน 

ก าจัดขยะได ้
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 

6 
 

โครงการบริการก าจดัสิ่ง
ปฏิกูล 

เพือ่รักษาความสะอาด
สภาพแวดล้อม 

ตามโครงการ  อบต.โนนทอง
อินทร์ 
จ านวน  1,136 ครัวเรือน 

- 
 

- 
 

- 
 

- ได้รักษาสภาพ 
แวดล้อมให้ดยีิ่งข้ึน 

ก าจัดขยะได ้
ร้อยละ  50 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 

7 
 

จัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชน
ที่สาธารณะ 

เพื่อให้มีถังเพื่อรองรับ
ขยะ 

จัดซื้อถังส าหรบัคัดแยกขยะ 
จ านวนหมู่บ้านละ  4  จุด 
หมู่ 1-8 

80,000 
 

80,000 
. 

80,000 
 

80,000 ชุมชนปลอดขยะ ก าจัดขยะได ้
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 

8 ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 

ตามโครงการ  อบต.โนนทอง
อินทร์ 
หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8 

- - 500,000 
 

- ได้รักษาสภาพ 
แวดล้อมให้ดยีิ่งข้ึน 

ก าจัดขยะได ้
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 

9 ส่งเสริมสนับสนุนการท าบ่อ
แก๊สชีวภาพในครัวเรือน 

เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย 
และก าจดัขยะเปยีก 

จ านวนหมู่ ละ  1 ครัวเรือน 40,000 - - - ประหยดัค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ก าจัดขยะได ้
ร้อยละ  50 

 
ส านักงานปลัดฯ 
 

 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่   2    ยทุธศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทาง        2.1   เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 ตดิตั้งอินเตอร์เน็ตประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบลโนนทอง
อินทร์  หมู่ 1-8 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 

11 บริการอินเตอร์เนต็ต าบล 
ณ  ส านักงาน อบต. 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบลโนนทอง
อินทร์  ที่มารับบริการ 

20,000 
 

20,000 20,000  ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบัน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 

12 จัดหาหนังสือพิมพ์ให้
หมู่บ้านเพื่อส่งเสรมิการอ่าน 

เพื่อเพ่ิมการรบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารของประชาชน 

หนังสือพิมพ์จ านวน 
หมู่บ้านละ 1  ฉบับ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบัน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์
ร้อยละ  80 

ส านักงานปลัดฯ 

 
 

 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่  2    ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทาง       2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีการ
พัฒนาทางด้านอารมณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
4 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการพัฒนา
สมวัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
ผลประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
90 

กองการศึกษา 

14 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นให้เหมาะสมเพียงพอและ
ปลอดภัย 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีการ
พัฒนาทางด้านร่างกายและ
อารมณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
4 แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการพัฒนา
สมวัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
ผลประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
50 

กองการศึกษา 

15 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน 

เพื่อเสรมิสร้างพลานามยัที่ดี
ให้กับเด็กนักเรยีน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
4 แห่ง 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,00
0 

เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการพัฒนา
สมวัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
ผลประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
30 

กองการศึกษา 

16 จัดหาเครื่องเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีการ
พัฒนาทางด้านร่างกายและ
อารมณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
4 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการพัฒนา
สมวัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
ผลประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
50 

กองการศึกษา 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์    2    ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทาง       2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในระดับประถมฯ และมัธยมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

17 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านวังแข้  1  ตัว 
บ้านเหล่าสวนกล้วย 1 ตัว 

100,000 - - - เด็กเล็กใน ศพด.ได้รับ
การพัฒนาสมวัย 

เด็กเล็กได้รับ
ผลประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
50 

 

18 
 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)และ
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและนอก
ระบบให้เพียงพอ 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาได้เต็มท่ี 

โรงเรียน  4  แห่ง  ในเขตพื้นท่ี
ต าบลโนนทองอินทร์ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 
50 

กองการศึกษา 
 
 
 

19 
 

ส่งเสริมทักษะทางภาษา 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมมีีความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบล
โนนทองอินทร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ภาษาได้
ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
ได้รับประโยชน์
มากกว่าร้อยละ  
35 

กองการศึกษา 
 
 
 

20 ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบล
โนนทองอินทร์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน 
มีสติมีสมาธิ 

เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์    2    ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทาง       2.5   พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

21 ก่อสร้างรั้วรอบ  ศพด. 
- บ้านหัวหนอง 
 

เพื่อให้ความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 - - - สร้างความปลอดภัย
เด็กและผู้ปกครอง 
 

เด็ก ศพด. 
ได้รับ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

22 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑส์ านักงาน
ส าหรับ  ศพด. 

เพื่อให้ ศพด.มีวัสดคุรุภณัฑ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  4  
แห่ง 

50,000 50,000- 50,000 50,000 เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การเรยีนการสอน 

เด็ก ศพด. 
ได้รับ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

23 ก่อสร้างศาลาพักคอย
ส าหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง
เด็ก 
 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีที่พัก
ส าหรับรับส่งเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  4  
แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,0000 เพื่ออ านวยความ 
สะดวกแกผู่้ปกครอง 

เด็ก ศพด. 
ผู้ปกครอง
ได้รับ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความน่าอยู ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  4  
แห่ง 

100,000  100,000  ศพด.มีความ
สวยงามน่าอยู ่
 

เด็ก ศพด. 
ได้รับ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์    2    ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทาง       2.6   ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

25 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ที่ส าคัญของท้องถิ่น 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
 
 

 ประเพณหีมูบ้านทุกหมูบ่้าน 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ประชาชนมี่สวนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

26 ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 8  
หมู่บ้าน 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ได้ร่วมรักษาภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

27 ส่งเสริมสนับสนุนจดังานพิธี/
งานรัฐพิธี งานวันส าคัญต่าง 
ๆ ของทางราชการ  

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและรับทราบข้อมลู
ข่าวสารในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
 

                   4  ครั้ง 40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 

 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์    3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทาง       3.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

28 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 

ผู้ด้อยโอกาสของ อบต.
โนนทองอินทร์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรมได้รับความรู้
เพื่อประกอบอาชีพ 

ผู้ด้อยโอกาส  
ร้อยละ 100 

กองสวัสดิการ
สังคม 

29 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุม่
เกษตรกร/กลุม่สตร ี

เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่ม
อาชีพ 

ตามโครงการของ อบต. 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 กลุ่มอาชีพไดร้ับการ
สนับสนุน 

ประชาชนกลุ่ม
ต่าง 
ร้อยละ 80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

30 ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร 
 

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปร
รูปทางการเกษตรในต าบล 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีการ
พัฒนาและเพิ่ม
รายได ้

ประชาชนกลุ่ม
ต่าง 
ร้อยละ 80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

31 สนับสนุนศูนย์เรยีนรู้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีที่เรียนรูไ้ด้
ตามอัธยาศัย 
 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบล
โนนทองอินทร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 
ร้อยละ 80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

32 โครงการขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

เพื่อต่อยอดโครงการต าบล
ต้นแบบ 

จ านวน     1  หมู่บ้าน 
ต่อป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 ท าให้โครงการ
ต่อเนื่องและเกดิ
ความยั่งยืน 

หมู่บ้าน
ต้นแบบ 
ร้อยละ 80 

กองสวัสดิการ
สังคม 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2562)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที3่  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์     3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทาง        3.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2561 2562 2564 

33 ส่งเสริมการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

เพื่อให้ประชาชนท าเกษตร
แบบผสมผสานมากขึ้น 

จ านวน   8   หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได ้

ประชาชน 
ร้อยละ  50 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

34 ส่งเสริมสินค้า หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  
otop และ sme 

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน
ต าบล 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์
จ านวน  8  หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 ผลิตภณัฑ์ในต าบล
ได้รับการส่งเสรมิ
สนับสนุนระดับ
สากล 

ประชาชน 
ร้อยละ  50 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

35 
 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานกลุ่มต่างๆ
และศึกษาดูงาน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ านวน   8   หมู่บ้าน 50,000 
 

- 50,000 
 

- ประชาชนท่ีเข้า
อบรมได้รับความรู้
เพื่อประกอบอาชีพ 

ประชาชน 
ร้อยละ  50 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

36 สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร
ในพื้นที่ 

จ านวน     1    แห่ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 สามารถถ่ายทอด
ความรูสู้่ประชาชน
ได ้

ประชาชน 
ร้อยละ  50 

ส านักงาน
ปลัด 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์    4    การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ 
แนวทาง       4.1   ต่อเติม / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2561 2562 2564 

37 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรและความปลอดภยั 

จ านวน   8   หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรมได้รับความรู้
เพื่อประกอบอาชีพ 
 

ประชาชน
รับประโยชน์
ร้อยละ  80 
 

กองช่าง 

38 ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรและความปลอดภยั 

จ านวน     8   หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟูาสว่างใช้ 
 

ประชาชน
รับประโยชน์
ร้อยละ  80 
 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟูาใช้ใน
ครัวเรือน 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรและความปลอดภยั 
 

จ านวน     8   หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 300,000  ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ในครัวเรือน
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ  20 
 

กองช่าง 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์     4    การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ 
แนวทาง        4.3   การปรับปรุง/ก่อสร้าง  ระบบประปา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2561 2562 2564 

40 ปรับปรุงระบบประปา 
ณ  ส านักงาน อบต. 

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อมีน้ าอุปโภค 

จ านวน  1  แห่ง 100,000 
 

- - - ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  100 
 

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมระบบประปาน้ าดืม่
หมู่  1,2,6,7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่มใช้
อย่างเพียงพอ 

จ านวน     8   หมู่บ้าน 20,000      - 200,000  ประชาชนมีน้ า
บริโภคตลอดป ี

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  100 
 

กองช่าง 

 
 

 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์     4    การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ 
แนวทาง        4.4   การปรับปรุง/ก่อสร้าง ภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2561 2562 2564 

42 โครงการประน้ าดื่ม 
บ้านวังแข้หมู่ท่ี  5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้บริโภค ประชาชน บ้านวังแข้ หมู่ 5 1,000,000 
 

- - - ประชาชนมีน้ า
บริโภค 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 

43 ขุดลอกหนองสะพังทองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่  1    

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร 

1  แห่ง - 300,000 - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

44 ขุดลอกหนองแกพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่   3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร 

1  แห่ง - 200,000 - - ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

45 ขุดลอกหนองแสง 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร 

1  แห่ง - 500,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 

46 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

(หมู่ 8 )จ านวน  2  แห่ง 
(หมู่ 1 )จ านวน  2  แห่ง 

500,000 - 500,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ฝายในเขตความรับผิดชอบของ
อบต.โนนทองอินทร์ 

100,000 - 100,000 - ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างสถานสีูบน้ าแบบโซ
ล่าเซล 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าน้ าหรับท า
การเกษตร 

จ านวน  5  จุด  ตามล าห้วย
ยาง 

- 500,000 - - พื้นที่ท าการเกษตรมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

49 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นไปห้วย
ล ายาง  หมู่ที่  1 
(จากแผนชุมชนหมู่  1) 
 

เพื่อใช้ขนส่งผลผลติทาง
การเกษตร 

ถนนลูกรัง  กว้าง  3   ม.  
ยาว  550  ม.  ดินลูกรัง  
จ านวน    

60,000.- 
 
 

- - - สามารถขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

50 ก่อสร้างการส่งน้ าระบบท่อ
เพือ่การเกษตรห้วยล ายาง 
(จากแผนชุมชนหมู่  1) 
 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตรตลอด 

ท่อ พีวีซี 
 

- - 
 

840,000 
 

- ประชาชนมีน้ าใช้
ช่วงฤดูแล้ง 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านยาง
หมู่ 1 – ปุาช้าบ้านเหล่าสวน
กล้วย 
(จากแผนชุมชนหมู่ 1) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 
 

100,000 
 
 

- - - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

52 ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นบ้าน
เหล่าสวนกล้วย – บ้านโยธา 
(จากแผนชุมชนหมู่  2) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง   
กว้าง  5  ม.  ยาว  1,000  
ม.    

300,000 
 
 

- - - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

53 ซ่อมแซมถนนลูกรังไปวัดหนอง
แสง 
(จากแผนชุมชนหมู่ 2) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทาง  1,500  เมตร 100,000 - - - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 

54 ขุดลอกล าห้วยยาง 
 
(จากแผนชุมชน หมู่ 4) 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน า
ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดป ี

ระยะทาง   1,000 เมตร    
พร้อมปูายโครงการ 

1,500,000 
 

1,500,000- 
 

1,500,000 
 

- ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

55 ขุดลอกหนองบ้าน 
 
(จากแผนชุมชนหมู่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

40  ไร่ - 1,000,000 - - ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3-5 
 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  กว้าง  5  
เมตร  ยาว  11  กิโลเมตร 

- - 30,000,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สาย วังแข้ –  หัวหนอง 
  

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทางกว้าง  5 ม.  ยาว  11 
กม. 

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สาย ศพด.วังแข้ – เขต ทต.หัว
นาค า   

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทาง  กว้าง  8  เมตร   
ยาว  3.800  เมตร 

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

59 ซ่อมแซมถนน 
สาย วังแข้ –  บ้านโคกสง่า 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทาง  กว้าง  8 เมตร   
ยาว  3,700  เมตร 

- 200,000 200,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

60 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต 
รร.บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 
(จากแผนชุมชนหมู่  7) 

เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  250  เมตร 
ยาว  350  เมตร 

250,000. 
 
 

- 
 

- - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้า 
รร.บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 
ข้าง  ศพด.เหล่าสวนกล้วย 
(จากแผนชุมชนหมู่ 7) 

เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทาง กวา้ง  3  เมตร   
ยาว   500  เมตร 

-. 
 
 

200,000 
 

- - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

62 ก่อสร้างร่องระบายน้ า   
จากบา้นเหล่าสวนกล้วยหมู่ 7 ไป
ทางบ้านโยธา 
(จากแผนชุมชนหมู่ 7) 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเพื่อ
ช่วยลดปัญหาน้ าทว่ม 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด กว้าง 60  
ซม.  เมตรละ 1,900  บาท    
ระยะทาง  ประมาณ  1000  เมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

- 
 

500,000.- 
 
 

- 
 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางและลดปัญหา
น้ าท่วม 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ 
8  
(จากแผนชุมชนหมู่ 8) 

เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทาง  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

64 ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
หมู่บ้านทุสาย 
(จากแผนชุมชนหมู่ 8) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

  ระยะทาง   1,500  เมตร 500,000 - - - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

65 ขยายผิวจราจรถนนคอน
กรี 
 (จากแผนชุมชนหมู่  8) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ข้างละ  1  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

. 
 
 

250,000- 
 

-  ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

66 ก่อสร้างร่องระบายน้ า   
จากหมู่ 8 ถึง หมู่ 3 
(จากแผนชุมชนหมู่ 8) 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ า
เพื่อช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วม 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด กว้าง 60  
ซม.  เมตรละ 1,900  บาท    
ระยะทาง  ประมาณ  500  เมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

250000-. 
 
 

- -  ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

67 ก่อสร้างร่องระบายน้ า   
หมู่  6 
(จากแผนชุมชนหมู่ 6) 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ า
เพื่อช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วม 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด กว้าง 60  
ซม.  เมตรละ 1,900  บาท    
ระยะทาง  ประมาณ  500  เมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

250000-. 
 
 

- -  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

68 ขุดลอกหนองแล้ง 
(จากแผนชุมชนหมู่ 6) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

1 ไร ่  250,000  250,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

  



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

69 ก่อสร้างร่องระบายน้ า   
ถนนเส้นศาลาประชาคม 
หมู่  3   
(จากแผนชุมชนหมู่ 3) 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ า
เพื่อช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วม 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด กว้าง 
60  ซม.  เมตรละ 1,900  บาท    
ระยะทาง  ประมาณ  500  เมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

250,000 - 
 
 

- 
 

- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางและลด
ปัญหาน้ าท่วม 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

70 โครงการขยายผิวจราจร   
1,000  กม. กว้างข้างละ  1  
เมตร   
(จากแผนชุมชนหมู่  3 ) 

เพื่อใหก้ารคมนาคม
สะดวก 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด กว้าง
ข้างละ  1  เมตร  ระยะทาง  
ประมาณ  1,000 เมตร  พร้อม
ปูายโครงการ  

250,000 - 
 
 

250,000 
 

- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นถนน 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

71 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
คสล.  ในหมู่บ้าน 
ตามจุดที่ช ารดุ 
(จากแผนชุมชนหมู่ 8) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทางประมาณ    500  เมตร - 250,000 250,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 

72 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากห้วย
หนีบ – เขตโพนสูง   
(จากแผนชุมชนหมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

  ระยะทางประมาณ   5,000  
เมตร 

- - 500,000 - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.1   แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  ซ่อมแซม/บุกเบิก  ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

73 ก่อสร้างร่องระบายน้ า   
หมู่ 2   
(จากแผนชุมชนหมู่ 2) 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ า
เพื่อช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วม 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
กว้าง 60  ซม.  เมตรละ 
1,900  บาท    ระยะทาง  
ประมาณ  500  เมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

250,000 .- 
 
 

- 
 

- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางและลด
ปัญหาน้ าท่วม 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 
 
 

74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
คสล.  ในหมู่บ้าน 
ตามจุดที่ช ารดุ 
(จากแผนชุมชนหมู่ 2) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทางประมาณ    500  
เมตร 

- 250,000 - - ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 

75 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
ลาดยาง  ในหมู่บ้าน 
ตามจุดที่ช ารดุ 
(จากแผนชุมชนหมู่ 2) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทางประมาณ    500  
เมตร 

- 250,000 - 250,000 ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนร้อย
ละ  50 

กองช่าง 

 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์     5     การพัฒนาด้านคมนาคม 
แนวทาง        5.2   การพัฒนาระบบจราจรหรือวิศวกรรมจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

76 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
(ไฟเตือน/ไฟกระพริบ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ตามจุดเสยีงจ านวน  
8  หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

กองช่าง 
 
 

77 ฝึกอบรมการใช้รถให้ถูกกฎ
จราจร 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชากร  จ านวน   
8  หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 
 

ประชาชน
ร้อยละ  50 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

 
 

 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.1   แนวทางการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2561 2562 2564 

78 การเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภา อบต.และ
ผู้บริหาร 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

อบต.โนนทองอินทร์ 10,000.- 
 
 

10,000 
 
 

10,000 10,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

ส านักงานปลัด 

79 เงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

อบต.โนนทองอินทร์ 6,000,000 
 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ท างาน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

ส านักงานปลัด 

80 ค่าตอบแทนสมาชิก 
พนักงานและผู้บริหาร 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ภารกิจตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

อบต.โนนทองอินทร์ 4,000,000 
 

4,000,000- 
 

4,000,000- 
 

4,000,000- 
 

สมาชิกและผู้บริหาร 
มีก าลังใจในการ
พัฒนาองค์กร 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

ส านักงานปลัด 

81 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
กรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

ตามโครงการ  อบต. 500,000- 
 
 

500,000 500,000 500,000 พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ท างาน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

ส านักงานปลัด 

82 ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

อบต.โนนทองอินทร์ 300,000 
 
 

300,000.- 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

บุคลการในหน่วยงาน
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้ 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

ส านักงานปลัด 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.1   แนวทางการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

83 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
ทุกส่วน 

เพื่อให้ช้ในการปฏิบัติงาน   ทุกส่วนงาน 200,000.- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ทุกส่วนงาน 

84 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต. เพื่อให้เกิดความสวยงาม
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

อบต.โนนทองอินทร์ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 เกิดความพึงพอใจส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

ห้องเก็บเอกสาร 
จ านวน  1  ห้อง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 เกิดความพึงพอใจส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

กองช่าง 

86 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด  36,000  บีทียู 

เพื่อให้บริการประชาชน จ านวน  2  เครื่อง 
 

100,000- 
 
 

100,000 100,000 100,000 เกิดความพึงพอใจส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ส านักงานปลัด 

87 เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง  ศพด. 

อบต.โนนทองอินทร์ 1,000,000 
 

1,000,000. 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

พนักงานและลูกจ้ามีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

กองการศึกษา 

88 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามค าสั่งของ อบต. 

ตามโครงการ อบต. 
 

50,000 
 

50,000- 
 

50,000- 
 

50,000- 
 

ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

อบต.โนนทอง
อินทร์ 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.1   แนวทางการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

89 จ้างเหมาบริการในกิจการ
งานของ อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

300,000.- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ประชาชนไดร้ับการ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

อบต.โนนทอง
อินทร์ 

90 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารงาน 

ทุกส่วนงาน 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 เกิดความพึงพอใจ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

อบต.โนนทอง
อินทร์ 

91 ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารงาน 

อบต.โนนทองอินทร์ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 เกิดความพึงพอใจ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ทุกส่วนงาน 

92 ค่าสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าค่าไฟ 
ค่าอินเทอร์เน็ต ค่า
โทรศัพท์  ฯลฯ 

ตามโครงการ  อบต. 200,000- 
 
 

200,000 200,000 200,000 เกิดความพึงพอใจ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักงานปลัด 

93 สนับสนุนศูนย์จัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าอ าเภอกู่แก้ว 

เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
การจัดซ้ือจัดจา้งให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

ศูนย์จัดซื้อจดัจ้าง 
อ าเภอกู่แก้ว 

35,000 35,000 
 

35000 
 

35000 
 

การบริหารงานศูนย์
จัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักงานปลัด 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.1   แนวทางการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

94 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
ทุกส่วนงาน 

50,000.- 
 

- - - การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ทุกส่วนงาน 

95 จัดซื้อครภุัณฑ์กล้องวงจร
ปิด 
ติดตั้ง ณ ท่ีท าการ อบต. 

เพื่อปูองกันทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

จัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมอปุกรณ์  จ านวน  
1  ชุด 

50,000.- - - - กล้องวงจรปิด 
จ านวน  1  ชุด 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักปลดั 

96 จัดซื้อตู้เย็น/เครื่องท าน้ า
เย็น 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
ที่มาติดต่อราชการ 

จัดซื้อตู้เย็น/เครื่องท าน้ า
เย็น  จ านวน  1  ตู ้

30,000.- - - - การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักงานปลัด 
 

97 จัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ รถเก็บขยะขนาด  
2  ตัน  1  คัน 

- - 2,000,000 - ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ 
เกิดความเป็น
ระเบียบ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักงานปลัด 

98 จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อก าจัดยุงลาย เครื่องพ่นหมอกควัน
จ านวน  1   เครื่อง 

- 50,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก 

ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ส านักงานปลัด 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

99 อบต.สัญจร เพื่อประชาสมัพันธ์และ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ทั้ง  8  หมู่บ้าน 10,000- 
 
 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับบริการ
ทั่วถึง 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 

100 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
เผยแพรค่วามรู้และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ  อบต. 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์ด
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 

ทุกส่วนงาน 50,000 
 
 

50,000.- 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชนรับทราบ
การบริหารงานของ
อบต. 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ทุกส่วนงาน 

101 จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกัน 

ทั้ง 8  หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000- 
 

10,000- 
 

10,000- 
 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต าบล 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 

102 โครงการอบรมผู้ปกครอง 
ในการดูแลบตุรหลาน 
เรื่องการปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเพ่ิมความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ทั้ง  8   หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปูองกันการติดยาเสพ
ติด 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 



  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.3  การให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

103 การบริการนอกสถานท่ี เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

จัดเก็บภาษ ี
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

บรรเทาปูองกันสาธารณภัย 

- - - - ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

104 จัดบริการช่วงพักเที่ยงและ
วันหยุดราชการ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ทุกส่วนงาน - - - - ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

105 ลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ทุกส่วนงาน 
 

- - - - ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.4  การบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

106 สนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.
โนนทองอินทร์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อปพร.อบต.โนนทอง
อินทร์ 

ศูนย์ อปพร. 1ศูนย์ 
จ านวน  100  คน 

 

100,000 100,000 100,000 - อปพร.อบต.โนนทอง
อินทร์มีศักยภาพ 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

107 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
อุดรธาน ี

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ตามโครงการส านักงาน
เหล่ากาชาด 

20,000 20,000 20,000 - เพื่อประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

108 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิอ าเภอกู่แก้ว 

เพื่อให้ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรม 

ตามโครงการ   40,000 40,000 40,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี่ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม 

ร้อยละ 100 ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     6    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทาง        6.4  การบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

109 การจัดงานประเพณ ี
บุญเดือนหก 

เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ตามโครงการ อบต. 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี่ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม 

ร้อยละ  100 ส านักงานปลัด 

110 โครงการอุดหนุนขบวนแห่
พานบายศรีงานประจ าปีทุ่งศรี
เมือง   

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความจงรักภักด ี

ร้อยละ  100 ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     7    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทาง        7.1  การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1116 การสนับสนุนสาธารณสุข 
มูลฐาน 

เพื่อประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ทั้ง  8  หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 40,000 ประชาชนในเขตพื้นท่ีลด
ความเสยีงในการเกิดโรค
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  80 ส านักงานปลัด 

112 สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 85,000 85,000 85,000 20,000 ประชาชนในเขตพื้นท่ีลด
ความเสยีงในการเกิดโรค
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  80 ส านักงานปลัด 

113 โครงการปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อจากสัตว ์

เพื่อปูองกันโรคติดต่อ เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรค 

30,000 30,000 30,000 40,000 ประชาชนในเขตพื้นท่ีลด
ความเสีย่งในการเกิด
โรคตดิต่อจากสัตว ์

ร้อยละ  80 ส านักงานปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     7    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทาง        7.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

114 กิจกรรมปูองกัน  บ าบัด  ฟ้ืนฟู
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

เพื่อประชาชนม่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ  50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต
พื้นที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ  90 

ส านักงานปลัด 

115 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฯ 

เพื่อประชาชนมีอาชีพท่ี
มั่นคง 

ตามโครงการ  25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนในเขตพื้น
มีอาชีพหลังจากผ่าน
การบ าบัดฟื้นฟู 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ  90 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     7    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทาง    7.3    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

116 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

จ านวน  8  หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนในเขตพื้นท่ี
มีสุขาภาพแข็งแรง 

ร้อยละ 80 ส านักงานปลัด 

117 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาปรางค์กู่แก้วเกมส ์

เพื่อเด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬา 

จ านวน   1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขตพื้นท่ี
มีสุขาภาพแข็งแรง 

ร้อยละ 80 ส านักงานปลัด 

118 จัดสวสัดิการผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ/ผูด้้อยโอกาส/ผู้ปุวย
เอดส ์

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง  8  หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพขีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 กองสวัสดิการ
สังคม 

119 ส่งเสริมชมรมผูสู้งอาย ุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง  8  หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพขีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 กองสวัสดิการ
สังคม 

120 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง  8  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพขีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 กองสวัสดิการ
สังคม 

121 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
ต าบลโนนทองอินทร ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุ 

1  แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพขีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 กองสวัสดิการ
สังคม 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561 – 2564  )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     7    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทาง    7.4    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

122 การปูองกันและแกไ้ขอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

เพื่อลดความเสีย่งการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ตามโครงการ 
อบต.โนนทองอินทร์ 

80,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 

ส านักงาน
ปลัด 

123 สนับสนุนการด าเนินงานของ 
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในเขตพื้นท่ีในการรับ
บริการ 

ตามโครงการ 
อบต.โนนทองอินทร์ 

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือทันเวลา 

ลดการเกิด
ความศูนย์
เสีย  
ร้อยละ 80 

ส านักงาน
ปลัด 

124 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ เพื่อปูองกันการก่อเหตุ
ต่างๆ 

หมู่  1-8 500,000 - 500,000 - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  

 
 
 
 
 



  
 

แนวทาง    7.5     ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

125 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อสร้างความ
ปรองดอง 

ตามโครงการ 
อบต.โนนทองอินทร์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเกิดความ
สามัคค ี

ความสามัคค ี ส านักงาน
ปลัด 

126 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในเขตพื้นท่ีในการรับ
บริการ 

ตามโครงการ 
อบต.โนนทองอินทร์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ด้วยโอกาส
ร้อยละ 90 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่  6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์     7    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทาง       7.6   สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน  ต าบล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

127 สนับสนุนกลุ่มสตรี  แม่บ้าน  
เด็ก  และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่เข็ม
แข็งสามัคค ี
 

ทั้ง  8  หมู่บ้าน 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนเกิดความ
สามัคค ี

ร้อยละ 80 ส่วนสวัสดิการ 

128 อบรมจรยิธรรมเด็กและ 
เยาวชน 

เพื่อฝึกให้เด็กเยาวชน
รู้จักการอยูร่่วมกับคน
อื่น 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโนนทองอินทร ์

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- เด็กเกิดความสามัคค ี ร้อยละ 80 การศึกษา 
ส่วนสวัสดิการ 

 
 
 
 
 


