
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ฉบบัที่ 4 
 

  

 

 
 
 
 
                

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 



 

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

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

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   
เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น 

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

              (นายโกฎ  โลมบุตร)  

             นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

   แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  ( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 5 )  ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล โ น น แ ด ง 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า และหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
ซึ่งจัดท าข้ึน เพ่ือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชัยภูมิ
ประจ าปี 2564 การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการ
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหารสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน รวมถึงการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 
เรื่อง              หน้า 
ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
        บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4    1    

ผ.02 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1-7 
1.2 แผนงานการเกษตร          8 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
        2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         9-15  

2.2  แผนงานการเกษตร           16 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
         4.1  แผนงานเคหะและชุมชน         17 
ผ.02/1 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       18-21 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       22-23 
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์           24 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
หลักการและเหตุผล 

  ตามที่  องค์การบริหารส่ วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติ และประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่ น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 - 3 นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 เพ่ือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชัยภูมิ
ประจ าปี 2564 การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย และการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหารสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่และได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 เสนอปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขไปปัญหาให้โดยเร่งด่วน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการ 

 
 
 
 



 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ งบประมาณ

จ านวน
โครงการ งบประมาณ

 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - -  - - - - 10 8,784,000 3 1,700,000 13 10,484,000    

   1.2  แผนงานการเกษตร - -  - - - - 1 8,000 - 1 8,000

รวม - -  - - - - 11 8,792,000       3 1,700,000 14 10,492,000   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - -  - - - - 7 2,320,000 1 500,000 8 2,820,000      

   2.2  แผนงานการเกษตร - -  - - - - 1 63,000 - - 1 63,000

รวม - -  - - - - 8 2,383,000       1 500,000 9 2,883,000     

4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและรักษาสิง่แวดล้อม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน - -  - - - - 1 290,000 - - 1 290,000

รวม - -  - - - - 1 290,000 - - 1 290,000

รวมทัง้สิน้ - -  - - - - 20 11,457,000     4 2,200,000  24 13,665,000   

1

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่4
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ปี 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
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
ระบายน้้าและลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หลังวัดกลางโนนแดง) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

1.ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรตีเสริม
เหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร  
2. บ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 0.80 
เมตร จา้นวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก 
3. ลานคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดพื้นที่ 
30.80 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร 
พิกัด  
จุดเริม่ต้น 15.782467 ,101.896626 
จุดสิ้นสุด 15.782492,101.896850 
 

- - - 61,000 - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิว
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านเจริญ
ผล-หนองอ้ม บ้าน
เจริญผล หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก  
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสรา้งรวมไม่
น้อยกว่า 613.00 ตารางเมตร พรอ้มลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง  
พิกัด  
จุดเริม่ต้น 15.77781,10189652   
จุดสิ้นสุด 15.77769,101.89579 

- - - 180,000 - ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพิม่ 
ขึ้นร้อยละ 80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
2.การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝา
ครอบบริเวณที ่
นางแสงจันทร์ - 
กุลธรรมโม บ้านเจรญิ
ผล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร  
ยาวรวม 72.00 เมตร พร้อมฝารางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัด  
จุดเริม่ต้น 15.779077,101.900 
จุดสิ้นสุด 15.778675,101.901 

- - - 138,000 - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

3 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า บริเวณหน้า
บ้านนางค้ากาย-ที่ดิน
นายหมื่นชนะ วงษ์ผ่อง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง
เหนือ 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้าไม่ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลกึ 0.30 
เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร พร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พิกัด  
จุดเริม่ต้น 15.786838,101.895  
จุดสิ้นสุด15.787207,101.895 

- - - 72,000 - การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ น้้า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ชย.ถ.75-003 สาย
บ้านท่ากระบือ - บ้าน
โนนตาด ( ช่วง กม. 
3+011 - กม. 3+110 ) 
บ้านเจริญผล  หมู่ท่ี 4 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก  
 

ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  99  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
รวมไม่น้อยกว่า  396  ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.761621, 101.886669 
จุดส้ินสุด 15.760324, 101.885470 

- - - 308,000 - ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพิม่ 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

4 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.
75-005 สายบ้านเจริญผล - 
บ้านหนองอ้ม ( ช่วง กม. 
0+000 - กม. 0+395 )  
บ้านเจริญผล  หมู่ท่ี 4 ต้าบล
โนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อให้มีถนนสัญจร 
ไป มา ได้สะดวก  
 

ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  395  เมตร หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า  1,580  ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.775726, 101.901943 
จุดส้ินสุด 15.772457, 101.900733 

- - - 1,290,000 - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพ่ิม 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.
75-008 สายบ้านขุนด่าน - 
บ้านโคกประดู่ ( ช่วง กม. 
0+920 - กม. 1+785 ) บ้าน
โนนแดง  หมู่ท่ี 2 ต้าบลโนน
แดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ 

เพื่อให้มีถนนสัญจร 
ไป มา ได้สะดวก  
 

ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  865  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวม 
ไม่น้อยกว่า  3,460 ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.792075, 101.923022 
จุดส้ินสุด 15.795302, 101.922895 

- - - 2,830,000 - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพ่ิม 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
 



 
 

5 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ชย.ถ.75-009 สายบ้าน
โนนเสาเล้า - บ้านห้วยปาก
คาด ( ช่วง กม. 0+000 - 
กม. 0+360 ) บ้านโนนเสา
เล้า  หมู่ท่ี 3 ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ 

เพื่อให้มีถนนสัญจร 
ไป มา ได้สะดวก  
 

ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  360  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า  1,440.00  ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.808248, 101.915650 
จุดส้ินสุด 15.809461, 101.918709 

- - - 1,080,000 - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพ่ิม 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ชย.ถ.75-011 สายบ้าน
ห้วยยาง (ต้นยาง) ( ช่วง กม. 
0+000 - กม. 0+321 ) บ้าน
โนนแดง  หมู่ท่ี 2  ต้าบล
โนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 
มา ได้สะดวก  
 

ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  321  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า  1,605  ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.791539, 101.912866 
จุดส้ินสุด 15.792679, 101.915846 

- - - 1,550,000 - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพ่ิม 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
 



 
 

6 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     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) 

10 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ชย.ถ.75-015 สาย
บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 2  -  
ฟาร์มเสี่ยโอ๊ก ( ช่วง กม. 
0+000 - กม. 0+349 ) 
บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 2 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้มีถนนสัญจร 
ไป มา ได้สะดวก  
 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  349  
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 
วามไม่น้อยกว่า  1,745.00  ตารางเมตร 
พิกัด 
จุดเริม่ต้น 15.789261,101.897621 
จุดสิ้นสุด 15.792398, 101.898505 

- - - 1,275,000 - ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพิม่ 
ขึ้นร้อยละ80 

1.ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

11 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
โรงจอดรถองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโนนแดง 

เพื่อเทพื้นคอนกรีต 
โรงจอดรถให้มคีวาม
เหมาะสมกับการจอด
รถของอบต.โนนแดง 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็กโรงจอดรถ 
ขนาดพื้นท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
488.80 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

- - - - 300,000 พื้นอาคารโรง
จอดรถ 1 หลัง 

มีโรงจอดรถที่
เหมาะสมกับการ
จอดรถของอบต.
โนนแดง 

กองช่าง 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     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
เติมส้านักงาน อบต.
โนนแดง 
 
 

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน และ
หน่วยงานท่ีมาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมส้านักงาน  
อบต.โนนแดง ขนาด กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีใช้สอยรวม 160.00 ตร.ม.  

- - - - 1,250,000 ผู้มาติดต่อราชการมี
ความสะดวกต่อการ
มาติดราชการเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ50 

ผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการ
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาส้านักงาน
อบต.โนนแดง 

เพื่อให้อบต.โนนแดงและ ศพด.
วัดดอนไผ่ มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาส้านักงาน
อบต.โนนแดง 
ขนาด 8.00 ลบ.ม.  

- - - - 150,000 อบต.โนนแดงและ 
ศพด.วัดดอนไผ่ มีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอร้อย
ละ 70 

อบต.โนนแดงและ 
ศพด.วัดดอนไผ่น้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 13  โครงการ - - - - - 8,784,000 1,700,000 - - - 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ        

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้             

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 

 

โครงการขุดลอกห้วย
ยางแล้ง บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรช่วง
บริเวณปลายล้าห้วย
สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้้าไดเ้ตม็ที่ 
 
 
 
 

ขุดลอกห้วยยางแล้ง บ้านโนนแดง    
หมู่ที่ 2 ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร 
ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 105 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. 
พร้อมตกแต่งคันดินใหเ้รียบร้อย 
พิกัด 
จุดเริม่ต้น 15.788387,101.921026 
จุดสิ้นสุด 15.788394,101.921771 
 

- - - 8,000 - ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้ร้อย
ละ 80 

สามารถใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้้าไดเ้ตม็ที่ 
 

กองช่าง 

รวม 1   โครงการ - - - - - 8,000 - - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนหินคลุกเส้น
บ้านโนนแดง-อ่างเก็บ
น้้า บ้านโนนแดง  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

 

 

 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,240 
เมตร ลงดินปรับระดับและขยายคนั
ทางบางช่วงตอนท่ีช้ารุด จ้านวน 
2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย ลงหินคลุกบางช่วงบางตอน
ที่ช้ารุด มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย (รายละเอียดตามประมาณ
ราคาอบต.โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริม่ต้น 15.78818,101.89351 
จุดสิ้นสุด 15.79155,101.88333 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนรวม
ไปถึงผู้ที่สญัจร
ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติทางและ
การสญัจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนดินลูกรัง เส้นฝาย
น้้าล้นนายประกอบ-ฝาย
น้้าล้นก้านันเตมิ บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

 

 

 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
ลงดินปรับระดับและขยายคันทางบางช่วง
บางตอนท่ีช้ารุด จ้านวน 1,500 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ลงดนิลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลีย่ให้เรยีบร้อย (รายละเอียดตาม
ประมาณราคาอบต.โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.79412,101.94132 
จุดส้ินสุด 15.80581,101.97582 

- - - 420,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนรวม
ไปถึงผู้ที่สญัจร
ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติทางและ
การสญัจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนหินคลุกเส้น
ห้วยชีลอง (ท่าควาย-
บ้านห้วย)  
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440 
เมตร ลงดินปรับระดับและขยายคนั
ทางบางช่วงบางตอนท่ีช้ารุดจ้านวน 
200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย ลงหินคลุกผิวถนนขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกว่า 288  
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
(รายละเอียดตามประมาณราคาอบต.
โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.77647,101.89413 
จุดส้ินสุด 15.77825,101.88447 

- - - 240,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนรวม
ไปถึงผู้ที่สญัจร
ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติทางและ
การสญัจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

12 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ดินลูกรังเส้นหนองห่อข้าว 
– ซ้าแฝก  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 
 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

 

 

 

 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
ใตร ลงดินปรบัระดับและขยายคัน
ทางบางช่วงบางตอนท่ีช้ารุด จ้านวน 
1,500 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปรมิาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย (รายละเอียดตาม
ประมาณราคาอบต.โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.82486,101.90512 
จุดส้ินสุด 15.83471,101.90461 

- - - 230,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนรวม
ไปถึงผู้ที่สญัจร
ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติทางและ
การสญัจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

13 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนดินลูกรัง เส้นแยก
เขาวง-ถ้้าค้างคาว  
บ้านหนองโสมงเหนือ 
หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

 

 

 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ลงดินปรับระดับและขยายคันทางบางช่วง
บางตอนท่ีช้ารุด จ้านวน 1,800 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ลงดนิลูกรัง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. พร้อมปรบัเกลี่ย
ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามประมาณ
ราคาอบต.โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.83907,101.90105 
จุดส้ินสุด 15.84388,101.89270 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่
สัญจรในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางและการ
สัญจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

14 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนหินคลุก เส้นบ้าน
หนองสโมงเหนือ-โคก
โนนแดง บ้านหนองสโมง
เหนือ หมู่ที่ 8 
 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

 

 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920 เมตร ลง
ดินปรับระดับและขยายคันทางบางช่วง
บางตอนท่ีช้ารุดจ้านวน 950 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลีย่ให้เรยีบร้อย ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00เมตร ยาว 920 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปรมิาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 
(รายละเอียดตามประมาณราคาอบต. 
โนนแดง) 
พิกัด 
จุดเริ่มต้น 15.79260,101.89215 
จุดส้ินสุด 15.79760,101.89537 

- - - 280,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่
สัญจรในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางและการ
สัญจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

15 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับเกรดถนน 
หมู่ที่ 1-9 ต้าบลโนนแดง  
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
และปลอดภัย 

ด้าเนินการปรับเกรดถนนท่ี
ชุดเสียหาย จ้านวน 9 
หมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนรวม
ไปถึงผู้ที่สญัจร
ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติทางและ
การสญัจร 

การคมนาคม
ขนส่งทางการ
เกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - - - - - 2,320,000 500,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
          2.2  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตข 

องโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบสบูน้้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ
เพาะปลูกด้านการเกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฏี
ใหม่ และพลังงานจาก
แสงอาทิตย ์

ติดตั้งระบบสูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  
1. แผงโซล่าเซล ขนาด 340 
วัตต์  จ้านวน 6 แผง พร้อม
ติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด  
2. เครื่องสูบน้้าใช้กับระบบ 
โซล่ า เซล ขนาด 2 แรงม้ า 
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบ
ชุด  
3. ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด  
2” แบบบานปลาย (มอก.ชั้น
8.5) จ้านวน 53 ท่อน พร้อม
เชื่อมต่อประสานท่อกับระบบ
สูบน้้าและวาวล์น้้า จ้านวน 4 
จุด) 

- - - 63,000 - อบต.มีแหล่ง
เรียนรูเ้พื่อ
การเกษตร ที่
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนร้อย
ละ 80 

ท้าให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ และ
พลังงานจาก
แสงอาทิตย ์

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - - 63,000 - - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
          4.1  แผนงานเคหะและชุมชน : งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ  
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อป้องกันขยะล้น
ออกมาด้านนอกบ่อขยะ
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกน้าขยะมา
ทิ้งโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

 

 

ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว
รวม 77.00 เมตร  
พร้อมประตูรั้วกว้าง 8.00 
เมตร สูง 1.80 เมตร (ขนาด
บานประตู 4.00* x 1.80 
เมตร จา้นวน 2 บานต่อชุด) 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัด  15.804042 , 
101.925240 

- - - 290,000 - มีรั้วท่ีสามารถ
ป้องกันขยะล้น
ออกได้นอกได้
ร้อยละ 80 

- สามารถป้องกัน
ขยะล้นออกมา
ด้านนอกบ่อขยะ 
- สามารถป้องกัน
ไม่ให้บุคคล 
ภายนอกน้าขยะ
มาทิ้งโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - - 290,000 - - - - 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 
 

 
ผ.02/1 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์
อัจฉริยะเพื่อ
การเกษตร องค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
โนนแดง จังหวัด
ชัยภูม ิ
 
 
 

1. เพื่อติดตั้งระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดอย่างน้อย 2.2KW 
ให้กับเกษตรกรในต้าบล
โนนแดง โดยจะตดิตั้ง
จ้านวน 27 ชุด 
2. ขยายผลเพิ่มจ้านวน
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและ IOT มาใช้
ในการบริหารจัดการน้้า 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบสูบน้้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 2.2kW+IOT จ้านวน 27 
ระบบ 
2. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ้านวน 27 โคม 

- - - 18,900,000 - เชิงปริมาณ 
การติดตั้งระบบ
สูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 27 
ชุด พื้นที่ใช้
ประโยชน์ 
10,000 ไร่/
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
1,000 ครัวเรือน 
เชิงคุณภาพ 
- กลุ่มใช้น้้า
สามารถเป็น 

1. มีขยายผลเพิ่ม
จ้านวน
เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน
เพื่อให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและ
ปัญหาชุมชน 
2. มีการเพิ่มการ
ใช้ระบบสูบน้้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใน
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ในชุมชน เพื่อให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและปัญหา
ชุมชน ภายใต้แผนพัฒนา
และส่งเสรมิการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน 
3. เพื่อให้เกิดชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการ
ตนเองทางด้านพลังงานและ
น้าไปสู่การลดต้นทุนการใช้
พลังงานเพื่อการเกษตร 

      ตัวอย่างด้านการ
ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และ
น้าเทคโนโลยี 
IOTมาใช้ เพื่อ
ลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ
ท้าให้สามารถ
เพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรและ
ลดการใช้
พลังงาน 

สามารถลดการ
ใ ช้ น้้ า มั น ดี เ ซ ล 
165 ,564 ลิ ต ร
ต่อไป (หรือลด
ไฟฟ้ า /น้้ า มั นดี
เบนซิล) 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
75-016 สายทางบ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง 
บ้านหลุบโพธ์ิ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีถนนสัญจร 
ไป มา ได้สะดวก  
สามารถขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากขึ้น และสามารถ
ลดระยะเวลาในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้าน 
โนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.90 เมตร 
(ไหล่ทางข้างละ 1.05 เมตร)  
ยาวรวม 0.805 เมตร (ช่วงที่ 1 กม.
0+080 ถึง กม. 0+150 ช่วงที่ 2 
กม.0+785 ถึง กม.0+950 ช่วงที่ 3 
กม.1+380 ถึง กม.1+455 ช่วงที่ 4 
กม.2+720 ถึง กม.2+765 ช่วงที่ 4 
กม.3+095 ถึง กม.3+545)  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,750 
ตารางเมตร  

- - - 1,750,000 - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก   
รวดเร็วในการ 
คมนาคมเพ่ิม 
ขึ้นร้อยละ80 

ประชาชนมีถนน 
คสล. สัญจรไป มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   พร้อมป้าย 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานเลขท่ี ทถ-7-401 (2) , 
ทถ -3-110 (1) , ทถ-7-601 
พิกัด  
จุดเริม่เต้น 
15.785334,101.910969 
จุดสิ้นสุด 
15.809999.101.879146 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
  และยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ ผักสวนครัว  
รั้วกินได้ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและ
สามารถปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ้าวัน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษ และมีรายได้
เสริมจาการจ้าหน่าย 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 
และภาคปฏิบัตเิกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ผักสวนครัว รั้วกินได้ ให้กับ
ประชาชน หมู่ท่ี 1-9  
 
 

- - - 747,000 - จ้านวนครัวเรือน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 สามารถ
ลดรายจ่ายด้าน
อาหารส้าหรับ
บริโภคใน
ครัวเรือนได้ 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการปลูกผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ 
และสามารถปฏิบัติ
ได้จริงใน
ชีวิตประจ้าวัน พร้อม
ท้ังสามารถจ้าหน่าย
เพื่อสร้างรายได้เกิด
แรงจูงใจท้าให้มี
อาชีพด้านเกษตร
อินทรีย์ 

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

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
  และยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. เพื่อให้ประชาชนทีทัศนคติและ
จิตส้านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการด้าเนินชีวิตวิถึไทย 
4. เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
5. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมด้าน
การปลูกผักสวนครัว 
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ผ.03 
 
 
 
 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4                         

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 59,000 บาท  รายละเอียด ดังนี ้
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 
40 ลิตรต่อช่ัวโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า 
(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
 

- - 
 

- - 59,000 ส านักปลดั 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม)  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 5,800 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. แท่นยืนบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x60x120 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. ติดตราสัญลักษณ์อบต.โนนแดง 

 

- - 
 

- 5,800 - ส านักปลดั 

3 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ 
ละ 70,000 บาท 
 

- - 
 

- 70,000 - ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4                          

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) ขนาดใหญ ่
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 13,000 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x120 ซม. 
(กว้างxลึกxสูง) 
2. ติดตราสัญลักษณ์อบต.โนนแดง 

 

- - 
 

- 13,000 - ส านักปลดั 
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