
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
------------------------------------------      

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561   
ข้อ 22/1 เนื่ องจากมีการ เปลี่ ยนแปลงรายละเ อียดที่ เป็นสาระส าคัญที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

                  (นายโกฎ  โลมบุตร)  
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 เนื่องจากโครงการไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องสามารถน าไปเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และน าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4ในครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการ 

 
 

 

 
 

 



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

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานการสาธารณปูโภคสาธารณปูการ

   1.1 แผนงานอสุาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  - -  -  - 3           2,072,000   3          2,072,000    

รวม  -  -  -  -          -   -          -         -          3          2,072,000  3          2,072,000   

ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนา

การเกษตร เศรษฐกิจชมุชน

   2.2 แผนงานการเกษตร   -  -  -  -  - -  -  - 1           100,000      1          100,000      

รวม  -  -  -  -  - -  -  - 1          100,000     1          100,000     
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  - -  -  - 4          2,172,000  4          2,172,000   

1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จงัหวัดชยัภมูิ

รวม 5 ป ี

ยทุธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ผ.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

การสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการเทพ้ืนคอนกรีตโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 6 ข้อที่ 11 เนื่องจากรายละเอียด
ไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการเทพ้ืนคอนกรีตโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ อบต.โนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 488.80 ตร.ม. หนา 0.15 

เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  488.80 ตร.ม. หนา  0.15  เมตร  
(1) พ้ืนที่ในโรงรถ ขนาดกว้าง  12.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร   
(2) พ้ืนที่ด้านหน้าโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 13.90 เมตร ยาว 18.50  เมตร   
(3) ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
พิกัด 
15.794214, 101.901688 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม  300,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  260,000  บาท 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4     
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

         
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเทพ้ืน
คอนกรีตโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง 

เพื่อเทพื้นคอนกรีต 
โรงจอดรถให้มคีวาม
เหมาะสมกับการจอดรถของ
อบต.โนนแดง 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็กโรง
จอดรถ ขนาดพื้นท่ีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 488.80 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร พร้อมตดิป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 
 
 
 

- - - - 300,000 พื้นอาคารโรงจอด
รถ 1 หลัง 

มีโรงจอดรถที่
เหมาะสมกับการ
จอดรถของอบต.
โนนแดง 

กองช่าง 

 
 
 

6 

เดิม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4                      

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงจอดรถ อบต.โนน
แดง 

เพื่อเทพื้นคอนกรีต 
โรงจอดรถให้มคีวาม
เหมาะสมกับการจอด
รถของอบต.โนนแดง 

ขนาดพื้นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า  488.80 ตร.ม. หนา  0.15  
เมตร  
(1) พื้นที่ในโรงรถ ขนาดกว้าง  
12.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร   
(2) พื้นที่ด้านหน้าโรงจอดรถ ขนาด
กว้าง 13.90 เมตร ยาว 18.50  
เมตร   
(3) ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  
ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.794214, 101.901688 

- - - - 260,000 พื้นอาคารโรงจอด
รถ 1 หลัง 

มีโรงจอดรถที่
เหมาะสมกับ
การจอดรถของ
อบต.โนนแดง 

กองช่าง 

 
 

6 
 

แบบ ผ.02 



 
หลักการและเหตุผล 

 

       ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 ข้อที่ 12 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในการด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 

ใช้สอยรวม 160.00 ตร.ม.  
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน  อบต.โนนแดง รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.  
(2) ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัด  15.793794, 101.902506 

 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม   1,250,000 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น  1,630,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4     

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมส านักงาน อบต.
โนนแดง 
 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน และ
หน่วยงานท่ีมาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน  
อบต.โนนแดง ขนาด กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม 160.00 
ตร.ม.  
 
 
 
 
 
 

- - - - 1,250,000 ผู้มาตดิต่อราชการ
มีความสะดวกต่อ
การมาตดิราชการ
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ
50 

ผู้มาตดิต่อราชการ
ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 เดิม 



        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.2    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมส านักงาน อบต.
โนนแดง 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ประชาชน และ
หน่วยงานท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน  
อบต.โนนแดง รายละเอียด ดังน้ี 
(1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า  
168 ตร.ม.  
(2) ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.793794, 101.902506 

- - - - 1,513,000 ผู้มาติดต่อราชการมี
ความสะดวกต่อการ
มาติดราชการเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ50 

ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



หลักการและเหตุผล 
 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
นายสุราช พงษ์ศรี – ถนนหมู่ที่ 6 (หมู่ที่2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อที่ 6 
เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ดังนี้ 

ชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุราช พงษ์ศรี – ถนนหมู่ที่ 6 (หมูท่ี่ 2 ) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด   

บ้านนายสุราช พงษ์ศรี ถึง ถนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร   
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร หนา  

0.10 เมตร 
 (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน  

36 ฝา 
(4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลป์วาไนท์ ขนาด 2 นิ้ว  

หนา 6มม.) จ านวน 6 ฝา 
 (5) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 23 ท่อน  
(6) บ่อพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อ  
(7) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  15.782559, 101.898291 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782811, 101.898413 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม  ตั้งไว้ในปี 2564 งบประมาฯ  166,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตั้งไว้ในปี 2565  งบประมาณ 182,000  บาท 

 
 
 
 
 



 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                    เดิม 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุราช 
พงษ์ศรี – ถนนหมู่ที่ 
6 (หมู่ท่ี2) 

 

เพ่ือให้มีถนนสัญจรไป 
มา ได้สะดวก 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 166,000 - ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน จ านวน 
๑ เส้น 
 

ประชาชนมี
ถนน คสล. 
สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  
บ้านนายสุราช พงษ์ศรี ถึง 
ถนน หมู่ท่ี 6  บ้านโนน
แดง หมู่ท่ี 2  ต าบลโนน
แดง  อ าเภอบ้าน 
เขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ น้ าไม่ท่วม
ขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
 ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 90  
ตารางเมตร   
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30  
เมตร  ยาว 36 เมตร หนา 0.10เมตร   
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ านวน 36 ฝา   
(4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวา
ไนซ์ ขนาด 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ านวน 6 ฝา  

- - - - 182,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 
2. การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (5) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร 
 จ านวน 23 ท่อน  
(6) บ่อพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อ  
(7) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.782559, 101.898291 

พิกัดจุดสิ้นสุด  
15.782811, 101.898413 
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แบบ ผ.02 



หลักการและเหตุผล 
 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการธนาคารน  าใต้ดิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ข้อที่ 1 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพื นที่ด าเนินการ
จริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี  

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการธนาคารน  าใต้ดิน 
เปลี่ยนแปลงเป็น   
โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน  าใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ประราชา ประจ าปี 2565 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เดิม 
เพ่ือแก้ปัญหาน  าท่วมขังและปัญหาพื นที่แห้งแล้ง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
1. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น  าท่วมขัง น  าเสีย 
2. เพ่ือความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ เดิม 
9 หมู่บ้านในเขตพื นที่ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
พื นที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 

 
 
 
 



 
 

 

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน                                      เดิม 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

บ้านเจรญิทรัพย์ บ้านนาย

สมศักดิ์ ถึงท่ีนานายแสง  

ใจปิติ. หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้มถีนนใน

การคมนาคมและ

ขนสง่ผลผลิต

ทางการเกษตรท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

180เมตร หนา 0.80

เมตร ลึก 0.30 เมตร 

75,000     ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มขึ้นร้อยละ50 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

 

2.2  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้า้และป่าไม้   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารน้้าใต้

ดิน 

เพื่อแกปั้ญหาน้้าท่วม

ขังและปัญหาพื้นท่ี

แห้งแลง้ 

9 หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี   100,000 100,000 100,000 ปัญหาน้้าท่วมขัง

และปัญหาพื้นท่ี

แห้งแลง้ลดลงร้อย

ละ 30 

ลดปัญหาน้้า

ท่วมขังและ

ปัญหาพื้นท่ีแหง้

แลง้ 

กองช่าง 

 

 

99 

 



 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
  2.1  แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์ประราชา 
ประจ้าปี 2565 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง น ้าท่วมขัง น ้าเสีย 
2. เพื่อความเป็นอยู่
ของประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนสู่
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

พื นทีด่้าเนินการ หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเสาเลา้ 

- - - - 100,000 ปัญหาน ้าท่วมขัง
และปัญหาพื นที่
แห้งแล้งลดลงร้อย
ละ 30 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมขังและ
ปัญหาพื นท่ี
แห้งแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 

99 

 

แบบ ผ.02 



หลักการและเหตุผล 
 

       ด้วยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  
ข้อ 1 , ข้อ 3 และ หน้า 104 ข้อ 4 , ข้อ 5, ข้อ 6 เนื่องจากรายละเอียดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพเด็กและเยาวชน  
  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

 เปลี่ยนแปลง  เป็นโครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย 
 เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีภาวการณ์เป็นผู้น า 
 เปลี่ยนแปลง  เป็น 

1. เพ่ือให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เช่นทักษะในการป้องกันตนเอง 
2. เพ่ือให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ 

เปลี่ยนแปลง  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น าแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 9 หมู่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง  เป็นให้ความรู้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ 
 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มสตรี 
  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มสตรี 

 เปลี่ยนแปลง  เป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
 เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนให้มีภาวการณ์เป็นผู้น า 
 เปลี่ยนแปลง  เป็น 
 1. เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งความรักความอบอุ่น 
 2. เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัวแตกแยกและลดความรุนแรงต่อสตรี 
 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
 4. เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 

เปลี่ยนแปลง  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน  9 หมู่บ้าน 
 

เปลี่ยนแปลง  เป็น จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี แกนน าสตรี ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ต าบลโนนแดง 

  
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 

  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
 เปลี่ยนแปลง  เป็น โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เดิม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ  
 ประชาชนทั่วไป 

เปลี่ยนแปลง  เป็น… 



-2- 
 

เปลี่ยนแปลง  เป็น 
1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชนผู้สนใจในต าบลโนนแดง 
2. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
 

เปลี่ยนแปลง  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เดิม จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
 

เปลี่ยนแปลง  เป็น  
ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้สนใจ
ในต าบลโนนแดง 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
  เปลี่ยนแปลง  เป็น โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
เปลี่ยนแปลง  เป็น 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและความส าคัญของสุขภาพตนเอง 
 

เปลี่ยนแปลง  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เดิม  
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
 

เปลี่ยนแปลง  เป็น  
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แกนน า อสม. และเจ้าหน้าที่ของอบต.โนนแดง 

5.  โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้พิการ 
 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้พิการ 
  เปลี่ยนแปลง  เป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้พิการในชุมชน 
เปลี่ยนแปลง  เป็น 
1. เพ่ือให้คนพิการ และผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและฟ้ืนสมรรถภาพคนพิการ 
2. เพ่ือให้คนพิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง 
3. เพ่ือให้คนพิการมีสุขภาพ 

เปลี่ยนแปลง  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เดิม จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการในชุมชน 
9 หมู่บ้าน 
 

เปลี่ยนแปลง  เป็น  
จัดฝึกอบรมให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ 



 
 

3.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน                   เดิม                                                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนให้มีภาวะการ

เป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ภาวะการเป็นผู้น าแก่เด็ก

และเยาวชนในชุมชน 9 

หมูบ้่าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ

เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนได้พัฒนา

ศักยภาพให้มี

ภาวะ การเป็นผู้น า

เพิ่มมากขึน้ 

เด็กและเยาวชน

ในชุมชนได้

พัฒนาศักยภาพ

ให้มีภาวะ การ

เป็นผู้น า 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสภา

เด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาขับเคลื่อน

สภาเด็กและเยาวชน

ให้เป็นรูปธรรม 

จัดกิจกรรมพัฒนา

ขับเคลื่อนสภาเด็กและ

เยาวชนให้เป็นรูปธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาเด็กและ

เยาวชนมกีาร

ขับเคลื่อนอยา่ง

เป็นรูปธรรมมาก

ขึน้ 

สภาเด็กและ

เยาวชนมกีาร

ขับเคลื่อนอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

 

3 โครงการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพกลุ่ม

สตรี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สตรีในชุมชนให้มี

ภาวะการเป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ภาวะการเป็นผู้น าแก่

สตรีในชุมชน 

9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ

สตรีในชุมชนได้

พัฒนาศักยภาพให้

มภีาวะ การเป็น

ผู้น าเพ่ิมมากขึ้น 

สตรีในชุมชนได้

พัฒนาศักยภาพ

ให้มีภาวะ การ

เป็นผู้น า 

ส านักปลัด 
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3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  : งานส่งเสรมิและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน                เดิม         

    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

และประชาชนท่ัวไป 

เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไป 

จัดกิจกรรมสง่เสริม

อาชีพให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไปใน

ชุมชน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ

ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไปในชุมชน

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มมากขึน้ 

ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไป

ในชุมชนได้รับ

การพัฒนา

ศักยภาพ 

ส านักปลัด 

5 โครงการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพ

กลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มผู้สูงอายใุน

ชุมชน 

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ศักยภาพกลุม่ผู้สูงอายุ

ในชุมชน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ของ

ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ

เพิ่มมากขึน้ 

ผู้สูงอายุในชุมชน

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการพัฒนา

คุณภาพ ศักยภาพผู้

พกิาร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้พิการในชุมชน 

จัดกิจกรรมสง่เสริม

ศักยภาพผู้พกิารใน

ชุมชน 9 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ10 ของผู้พกิาร

ในชุมชนได้รับการ

พัฒนาศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

ผู้พิการในชุมชน

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

ส านักปลัด 

7 โครงการจัดท าและ

ประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชนและ

บูรณาการประสาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น

ทุกภาคส่วน 

ให้การสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชนและ

บูรณาประสาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 9 

หมูบ้่าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดท าแผนมกีารบูร

ณาการทุกภาคส่วน

ร้อยละ 100 

เกิดการบูรณา

การในการจัดท า

แผนทุกภาคสว่น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนไทย  
รู้ทันภัย  

1. เพ่ือให้กลุ่มเด็ก
และวัยรุ่นมีทักษะ
ชีวิต เช่นทักษะใน
การป้องกันตนเอง 
2. เพ่ือให้กลุ่มเด็ก
และวัยรุ่นได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศ 
 
 

ให้ความรู้เด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครองผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ 

- - - - 20,000 เด็กเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องใน
เรื่องท่ีฝึกอบรม
ร้อยละ 70 

เด็กเยาวชน
และผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

 
           103 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตร ี

1. เพื่อส่งเสรมิสถาบัน
ครอบครัวให้เป็นศูนย์
แห่งความรักความ
อบอุ่น 
2. เพื่อเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาครอบครัว
แตกแยกและลดความ
รุนแรงต่อสตร ี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคของ
หญิงและชาย 
4. เพื่อส่งเสรมิความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรี แกนน าสตรี ประชาชน
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ต าบล
โนนแดง 

- - - - 20,000 เด็กเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องในเรื่อง
ที่ฝึกอบรมร้อยละ 
70 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
การพัฒนา
ศักยภาพของ
สตรีและ
ครอบครัว 
2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ในการ
ส่งเสริมความ
เสมอภาคของ
ชายและหญิง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอาชีพ 
ระยะสั้น 

1.เพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบลโนนแดง 
2. เพ่ือสร้างโอกาส
และทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพ่ิมรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชนผู้สนใจใน
ต าบลโนนแดง 
 

- - - - 20,000 ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
70 

1.ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ที่เพ่ิมขึ้น 
2. ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
โอกาสและ
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเป็น
การเพ่ิม
รายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า
และความส าคัญของ
สุขภาพตนเอง 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
แกนน า อสม. และ
เจ้าหน้าที่ของอบต.โนน
แดง 

- - - - 20,000 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ร้อยละ 70 

1. ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
2. ผู้สูงอายุ/
ครอบครัว
ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้โดย
ไม่เป็นภาระ
ของสังคม 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4                      

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการ  

1. เพ่ือให้คนพิการ 
และผู้ดูแลมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพและฟ้ืน
สมรรถภาพคน
พิการ 
2. เพ่ือให้คนพิการมี
ความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของตัวเอง 
3. เพ่ือให้คนพิการมี
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

จัดฝึกอบรมให้กับคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
และเจ้าหน้าที่ 

- - - - 20,000 คนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพคน
พิการและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคน
พิการมากข้ึน 
ร้อยละ 70 

1.คนพิการ 
และผู้ดูแลคน
พิการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
คนพิการและ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
คนพิการมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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