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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
------------------------------------------------------------ 

     

     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม 
ฉ บั บ ที่  6  โ ด ย ผ่ า น ก ร ะบ ว น ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น 

         อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

              (นายโกฎ  โลมบุตร)  

             นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

 

 

 

 

                            



 
หลักการและเหตุผล 

 
 

  ตามที่  องค์การบริหารส่ วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
- 5 นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

           ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้  

               (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                         (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ ” 
    หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.3/5516 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ระลอกใหม่ ผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิจึงอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 5 ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  
จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความ
ต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า และหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.3/5516 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ผู้ว่า
จังหวัดชัยภูมิ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 
เรื่อง                    หน้า 
ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
        บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6   1    

ผ.02 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค     1-11 
สาธารณูปการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ                                12-14 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              15 

ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์          16-23  
      
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานการสาธารณปูโภค สาธารณปูการ
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 9 1,365,000   9 1,365,000    

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 9 1,365,000  9 1,365,000   

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ

3.1  แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  -  - 1      500,000 1       500,000
3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  -  -  -  -  -  -  -  - 1 20,000       1 20,000        

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  - 1 5,000        1 5000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 3 525,000    3 525,000

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
4.1  แผนงานการเกษตร  1 20,000       1 20,000        

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 20,000      1 20,000       

รวมทั้งสิน้  -  -  -  -  -  -  -  - 13 1,910,000  13 1,910,000   

1

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)      เพ่ิมเติม ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)      เพ่ิมเติม ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)      เพ่ิมเติม ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01 



 
 
 

 
 
 
 

ผ.02 
บัญชีโครงการ 



 
 

1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝา
ปิด  บ้านนางดวงตา 
หงษ์มา บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 1 ต้าบลโนน
แดง   
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

(1) รางระบายน้้าคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30  เมตร ยาว
รวม 44 เมตร หนา 0.10 เมตร  
(2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ้านวน 43 ฝา  
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉากชุบกัลวา
ไนซ ์ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ้านวน  
3 ฝา  
 

- - - - 104,000 การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้า้(ขุด
ขนทิ้ง) ยาว 100 เมตร  
(5) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  
15.781724,101.894891 
พิกัดจุดเริ่มต้น  
15.782011,101.895249 
 

        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

3 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ   
บ้านนางสมพิศ ใสแสง  ถึง
บ้านนายเรยีบ  ศรีอรญั 
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3  
ต้าบลโนนแดง   
อ้าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูม ิ

1. เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบาย
น้้ามีประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่นอ้ย
กว่า 150 ตารางเมตร   
(2) รางระบายน้้าคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด
กว้าง  0.30  เมตร  ลึก 0.30 เมตร ยาว 
32.50 เมตร หนา 0.10 เมตร   
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ้านวน 31 ฝา   
(4) ท่อระบาย
น้้า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
x 1.00 เมตร จ้านวน 3 ท่อน  
 

- - - - 161,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
และการระบาย
น้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
2. การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (5) บ่อพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ้านวน 3 บ่อ  
(6) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.805439, 101.912426 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.805717, 101.912248 
 
 
 

        

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้า้บ้าน 
นายทองขันธ์ หนันจันทา  
บ้านเจรญิผล หมู่ที่ 4 
ต้าบลโนนแดง   
อ้าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูม ิ
 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

 (1) เทพ้ืนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ยกระดับพื้นถนน) ขนาด
กว้าง 3.90 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.
11 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 136 ตารางเมตร  
(2) ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 6
0 เมตร หนา 0.10 เมตร  
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ้านวน 50 ฝา 
พร้อมติดป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
 

- - - - 173,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
และการระบาย
น้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
2. การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ   
บ้านนายบุญ มุ่งสมัคร  ถึง
บ้านนางเพรชนภา ผดุผ่อง  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5  
ต้าบลโนนแดง   
อ้าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูม ิ

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 57.2 ตารางเมตร 
(2) รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 26 เ
มตร หนา 0.10 เมตร 
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ้านวน 26 ฝา 
(4) ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จ้านว
น 16 ท่อน 
(5) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น15.784423,101.900830 
พิกัดจุดสิ้นสุด15.784413, 101.901140 

- - - - 104,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
และการระบาย
น้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
2. การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนดินลูกรัง สายบ้าน 
นางสายันต์  ศุภมาตร  
บ้านหนองบ่อ   
หมู่ที่ 6 ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไป มา ได้สะดวก 
 

ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 100 เมตร   
(1) ลงดินยกระดับคัน
ทาง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 100 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 700 ลบ.ม. 
(2) วางท่อระบายน้้า คสล. (มอก.ชั้น
3) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เม
ตร จ้านวน 95 ท่อน ยาแนวประสานท่อ เท
ดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก จ้านวน 3 จุด  
(3) ลงดินลูกรังผิวถนน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ  
(4) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.777281, 101.882797 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.777919, 101.883187 

- - - - 346,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน 
นางละมลุ คงวันดี ถึง 
บ้านนางแสง คงวันดี 
บ้านซับช่องแมว  
หมู่ที่ 7 ต้าบลโนน
แดง อ้าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.10 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.
15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 133 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่
ทาง) พร้อมตดิป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.853933, 101.912176 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.854298, 101.912123 
 
 

- - - - 84,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ ซอยบ้าน
นายสมส่า ทนโนนแดง 
บ้านหนองสโมงเหนือ  
หมู่ที่ 8  ต้าบลโนนแดง   
อ้าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูม ิ

1. เพื่อให้มีถนน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้การระบาย
น้้ามีประสิทธิภาพ 
น้้าไม่ท่วมขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 3  เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมต
ร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสรา้งรวมไม่น้อย
กว่า 93 ตารางเมตร   
(2) รางระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 31.50
  เมตร หนา 0.10  เมตร   
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ้านวน  28 ฝา  
(4) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786262, 101.897834 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.785984, 101.897801 
 

- - - - 117,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
และการระบาย
น้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
2. การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายประพันธ์ ป้องขันธ์ 
บ้านหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 
ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เ
มตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 153 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่
ทาง) พร้อมตดิป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.786272, 101.898150 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.786698, 101.898237 
 

- - - - 95,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้้า  
บ้านนายบุญเลิศ  จิตชัย  
บ้านเจรญิทรัพย์ หมู่ที่ 9 
ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. เพื่อให้มีถนน
สัญจรไป มา ได้
สะดวก 
2. เพื่อให้การระบาย
น้้ามีประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3  เมตร ยาว 45 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า 135  ตารางเมตร   
(2) ขุดวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จ้านวน 75  
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ   
(3) บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 เมตร  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ้านวน 6 จุด   
(4) รางระบายน้้า คสล.บริเวณปากทาง (ฝา
ปิด คสล.) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว
รวม 7 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร 
(5) ติดป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782194, 101.903110 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782085, 101.902688 
 

- - - - 181,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
และการระบาย
น้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
2. การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

3.1 แผนงานสาธารณสุข :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้ง 
ศูนย์พักคอย 
(Community 
Isolation) (CI) 
ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
จัดให้มีศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) 
(CI) ในชุมชน 

จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) (CI) เพื่อจัดให้มีพ้ืนท่ีใน
ชุมชนส าหรับแยกกักผู้ติดเชื้อ กรณีมี
ความจ าเป็นต้องจัดบริการในชุมชน
โดยเป็นผู้ตดิเช้ือไมม่ีอาการ หรือ
อาการน้อยไมต่้องการออกซิเจน เป็นผู้
ติดเชื้อที่อยู่ระหวา่งรอการเคลื่อนย้าย 
หรือกลับมาจากโรงพยาบาล 
 

- - - - 500,000 สถานท่ีส าหรับ
เป็นศูนย์พัก
คอย (CI1) 
ส าหรับรองรับ
ประชาชน  

1. มีสถานท่ีส าหรับ
เป็นศูนย์พักคอย 
(CI1) 
 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
  

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์:  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 
หรือไมส่ามารถช่วยตัวเองได้ใน
การด ารงชีพ และช่วยเหลือ
ประชาชนผู ้
ประสบสาธารณภัยหรือ ภัย
พิบัติฉุกเฉิน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตและ 
ช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากการประสบสาธารณภัย
หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตและ 
ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกนั
และควบคมุโรคติดต่อ 

- - - - 20,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน แต่
ละด้าน ตาม
หลัก เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ความช่วยเหลือท่ี
จ าเป็นที่ต้องแก้ไข
โดยฉับพลันในการ  
ด ารงชีพ 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อน
การจัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) 
 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
จังหวัดชัยภูมิในจัดตั้งอุทยาน
ธรณีจังหวัดชัยภูมิ  ให้ก้าวไปสู่
การเป็นแหล่งมรดกทาง
ธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก รวมทั้งน าแนว
ทางการพัฒนาอุทยานธรณีมา
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน 
ทั้งในด้านอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการ
บริหารจดัการแบบองคร์วม 
 

สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่น
อุทยานธรณี , แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ
ของจังหวัดชัยภูมิ 

- - - - 5,000 ประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมฯ ร้อย
ละ 50 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการ
ขับเคลื่อนอุทยาน
ธรณี , แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ
ของจังหวัดชัยภูมิ 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     4.1  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 
 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2. เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ในต าบลโนนแดงอย่าง
ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ) เช่น การฝึกอบรม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคม 
การจัดท าแผนทรัพยากรท้องถิ่นฯลฯ 
 

- - - - 20,000 มีการด าเนิน
โครงการร้อยละ 
50 

1.อบต.โนนแดงได้
สนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2. ประชาชนในต าบล
โนนแดงมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในท้องถิ่น 
 

ส านัก
ปลัด 

 
                             15 

แบบ ผ.02 



 
 

ผ.03  
บัญชีครุภัณฑ ์
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  42,300 
บาท รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  
32,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 

- - 
 

- - 42,300 กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด อ่ืนๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร 
 
 
 

      

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ชุดทดสอบคอนกรีต  (SLUMP  TEST) 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ๆ  
ละ 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
1) แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump  
Cone) รูปกรวยหัวตัดท าด้วยสแตนเลสเส้น
ผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง
บนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
2) เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) จ านวน 
1 อัน 
3) ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 
x 17.5 นิ้ว จ านวน 1 ถาด 
4) ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงใน
แบบ จ านวน 1  อัน 
5) แปรงทองเหลืองด้ามไม้ จ านวน 1 ด้าม 
6) เกรียงส าหรับปาดตัวอย่าง จ านวน 1  
อัน   

- - 
 

- - 7,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 150 x 
150 x 150 มิลลิเมตร จ านวน 3 ลูก 
2) ท าด้วยเหล็กหล่อด้านในใสเรียบมี
ความหนา 10 มิลลิเมตร 
3) สามารถแยกออกได้และประกอบ
กันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่โดย
ใช้น็อตยึดขัน 
4) เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม จ านวน 1 อัน 
 
 

- - 
 

- - 12,000 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ) จ านวน 1 ชุด ๆ  
ละ 103,000 บาท ตั้งงบประมาณตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) อ่านคา่มุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ) 
 (1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้ง
ตรง 
 (2) ก าลังขยาย 30 เท่า 
 (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปาก
กล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร 
  

    103,000  

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    (4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 
เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
 (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่
เกิน 2 เมตร 
 (6) ค่าตัวคูณคงที่ 100 
 (7) ค่าตัวบวกคงที่ 0 
 (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้
Compensator มีช่วงการท างาน + / 
-3 ลิปดา 
 (9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์
แสดงหน่วยวัดเป็นองศาลิปดา พิลิปดา 
เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid 
Crystal Display) ทั้ง 2 หน้า ของตัว
กล้อง 
  

      

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    (10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียด
โดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
 (11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม 
(Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
 (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 
ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
 (13) ความไวของระดับฟองยาว 40 
พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
 (14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ 
และเป็นมุมดิ่ง 
 (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและ
สามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ 
(16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 
9001 
 

      

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    (17) อุปกรณ์ประกอบ 
 - ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่ง
และสาย 1 ชุด 
 - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพาย
หลัง 
 - มีฝาครอบเลนส์ 
 - ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ 
 - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 
หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไว 
พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี  
 

      

 

แบบ ผ.03 


