
แบบ ผ.01

 ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชัยภูมิที ่4  ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง 

แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล.สาย บา้นนายวีระพงษ ์
 -  ไร่นายเอียง  ม.1

เพ่ิมจ านวนถนนเพ่ือ 
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยัเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

2  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดจาก
บา้นนายสมศกัด์ิ  ธญัชยั -  
บา้นนายเจริญ  สนธิชยั  ม.1

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

24

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า   จังหวดัชัยภูมิ

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ตวัช้ีวดั(KPI)เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดจาก
ถนนสาย  225 -  ไร่นาง
ประมงล  ม.1

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    1 มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

4  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดจาก
บา้นนายสังเวียน  งาหตัถี -  
บา้นนายพรวน  เอกาชยั  ม.1

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     1 มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

5  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดจาก
บา้นนายสมทรง-บา้นนาย
วิชาญ  ม.1

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000     1 มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจากไร่พอ่เขม-ไร่
นางมณีวรรณและนายโกฎ 
ม.1

เพ่ิมเพ่ิมความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     1 มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น

กองช่าง

25

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ



ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายบา้นนาย
กุหลาบ-บา้นนางจกัร  ม.1

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

8  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า.คสล.สายบา้น
นายจรัส  ผุดผ่อง-บา้นนาย
เด่นศกัด์ิ  ทั้ง  2  ฝ่ัง ม.2

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

   400,000 ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

9  โครงการก่อสร้าง  รบน.ค
สล.สายบา้นนายวฒิุชาติ มา
สา-บา้นนายอูด แม่ทองยอ้ย
 ม.2

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

10  โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้นแม่
ละมุน– บา้นนายเด่น- ถนน
สาย 225 ม.2

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

26

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างราง  
รบน.คสล. พร้อมฝาปิดสาย
บา้นนางนาค  โพธ์ิชยั–บา้น
นางหงษไ์พรวลัย ์ ม.2

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์ส ล าหว้ยปากขาด  ม.3

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอด
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

 การเดินทางสะดวก
และปลอดปลอดภยั

กองช่าง

13  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบา้นนายทองอร  - 
 บา้นนายคนึง  ม.3

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอด
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

 200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

 การเดินทางสะดวก
และปลอดปลอดภยั

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างราง  
รบน.คสล.สายบา้นนางบุญ
เรือง  ป้องขนัธ–์บา้นนาง
จนัทร์ดา  ศรีพิไล   ม.3

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

15  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบา้นนายเลา้  -  
บา้นนายขนัทอง  ม.3

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอด
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

 200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

กองช่าง

27

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นางบุญเรือน  -  บา้นนาย
บุญมี   ม. 3

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

17  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นายสังเวียน  -  บา้นนายสม
บุญ  ม. 3

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

18  โครงการวางท่อเช่ือมล า
หว้ยยางแลง้  ม.2, 3  (ทาง
หลวงชนบท สาย 3007)

เพ่ือเพ่ิมการระบายน ้า 300,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

ลดปัญหาน ้าทว้มขงั กองช่าง

19  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบา้นนางต่ิง - โสก
กญัชา  ม. 4

เพ่ิมจ านวนถนนเพ่ือ 
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

20  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบา้นนายค าพอง - 
ถนนโสกกญัชา  ม.4

เพ่ิมจ านวนถนนเพ่ือ 
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



28

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นายนายบญัชา -  บา้นนาย
เวิล      ม. 4

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

22  โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้นนาย
เวิล  บุญกุล-บา้นนายหวาด  
 ม. 4

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

23  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นายประเสริฐ  -  บา้นาย
หวาด   ม. 4

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก

กองช่าง

24  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบา้นนายมณู 
วรรณสูง  พร้อมรางระบาย
น ้าพร้อมฝาปิด  ม. 4

เพ่ิมจ านวนถนนเพ่ือ 
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



29

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นายหมน  ข  าเขวา้-บา้นนาง
สมจิต  สมคัรชยั   ม. 4

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

26  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.สายบา้น
นายสอน-บา้นนายหวาด
พร้อมฝาปิด   ม. 4

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

27  โครงการก่อสร้าง ถนน  
คสล.พร้อมรางระบายน ้า
และฝาปิด สายขา้งบา้นนาย
รัตน์  แพชยั   -  บา้นนายทวี 
 จอกเงิน  หมู่ 5

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนและราง
ระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก

กองช่าง

ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



28  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด  สาย
บา้นนางนิภาพร  จนัทร์พรม
 -บา้นนายสังขท์อง  หาญคง 
  ม. 5

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก

กองช่าง
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29  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดทั้ง 2 
ขา้ง  สายบา้นนางนิภาพร  
จนัทร์พรม -บา้นนายบุญหุ้ม 
 ประภาวงษ ์  ม. 5

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก

กองช่าง

30  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิดทั้ง 2 
ขา้ง  สายบา้นนายจ านงค ์ 
ศิริพรมมา - หนองแวง   ม. 5

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี วตัถุประสงค์



31  โครงการก่อสร้าง ถนน  
คสล. สายหนา้บา้นนายสุ
แทน  จอกเงิน   -  บา้นนาย
ทวี  จ  าบวัขาว  หมู่ 5

เพ่ิมจ านวนถนนเพ่ือ 
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภยั

กองช่าง

32  โครงการเสริมถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด  สายบา้นพอ่ทองสับ  -
  ถนนสาย 225 (ทิศ
ตะวนัออกวดั) หมู่ 6

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง
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33  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด  สาย
บา้นนางจิระพนัธ์  เสมา  
พอ่ทองสับ  -  ถนนสาย 225 
(ทิศตะวนัออกวดั) หมู่ 7

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



34  โครงการก่อสร้างราง  
รบน.คสล.พร้อมฝาปิด สาย
บา้นนางศรีมร  ขอ้โนนแดง -
 บา้นนางสอง ฆอ้งโนนแดง 
 หมู่ 6

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

35  โครงการเสริมถนน คสล.   
สายดา้นทิศตะวนัตก
โรงเรียนตลอดทั้งสาย หมู่ 6

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภยั

กองช่าง

36  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายสงบ – 
บา้นนายท านอง หมู่ 6

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและ ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภยั

กองช่าง
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37  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายสัญญา 
เขียนเขวา้ – ทางหลวงชนบท
 สาย 3007  หมู่ 7   ต่อจาก 

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและ ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภยั

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



38  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมสายบา้นนาย
คณิตย ์ แจง้เขวา้  -  บา้นนาย
เสถียร  ดามาพงษ ์หมู่ 7

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภยั

กองช่าง

39  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายหมู่บา้น  -      เขา
วงษ ์  หมู่ 7

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและ ปลอดภยั

100,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือการเกษตร กองช่าง

40  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด  สาย
บา้นนายสุระ  ป้องขนัธ์ง  -
บา้นนายวีระ ภิรมยศ์รีขนาน
กบัสายหนา้บา้นนาย
สหณฯฐ  กุลิสรา  -  บา้น
นางถม  ภิรมยศ์รี   ม. 8

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวกและ
 ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า สายบา้นนายอคัรเดช  
บุญจง   -  หนองโสมง  ม. 8

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวกและ
 ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก

กองช่าง
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2561 2562 2563 2564ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น ้า สายบา้นนายสหภาพ  
เสนชยั   -  บา้นนางอมร - กุ
ลิสรา ม. 8

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวกและ
 ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าพร้อมฝาปิดสายบา้งล าใย 
 กล่ินเทียน -     สหกรณ์ 
ชุมชน ม.8  (มาจากแผนชุม
ชุน)

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าพร้อมฝาปิดสายบา้นนาย
วีระ-บา้นนายสมพงษ ์ม.8(
มาจากแผนชุมชุน)

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

45  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายบา้นนางเท่ียง  
บุญกุล - บา้นนางบุญมา  
จ  านงคช์อบ  พร้อมราง
ระบายน ้ามีฝาปิด ทั้ง 2 ฝ่ัง  
ม.9

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

400,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ) ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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46   ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บา้นนายไพทูรย ์ถนอมสัตย ์
 - บา้นนางสละ  สุภมาตย ์
พร้อมรางระบายน ้ามีฝาปิด 
ทั้ง 2 ฝ่ัง  ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000   ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

47   ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บา้นนายบุญโสม  แสงแกว้  -
 บา้นนางสวงั  จอ้ยศรี   ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอด
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000    ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

48 ก่อสร้างรางระบายน ้าสาย สี
แยกบา้นนางบุญมี  ไชยราช 
 ทางร่วมไปอ าเภอบา้นเขวา้  
  ม.9

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

 200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าพร้อมฝาปิดสายบา้นาง
ราตรี อาษาศรี - ทางแยก
ไปอ.บา้นเขวา้  ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอด
ปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก 
ปลอดปลอดภยั

กองช่าง

ตวัช้ีวดั(KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 5โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.แยกบา้นนางจกัร อวบ
สันเทียะ - บา้นนางเท่ียง  
บุญกุล   ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

51 6โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายไพรบูรฑ ์
 ถนอมสัตย ์ -  แยกไป
หนองอม้   ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

52 7โครงการถมดินท าถนน 
คสล.หนา้วดัดอนไผ-่
เทศบาลบา้นเขวา้   ม.9

เพ่ือใหก้ารเดินทาง
สะดวกและปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีถนนเพ่ือใชใ้นการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

53 8.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายบา้นนายยนต ์–
 SML.  ม.9 (มาจากแผนชุม
ชุน)

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

มีรางระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



54 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังในเขตต าบลโนนแดง

 เพ่ิมถนนเพ่ือใชใ้น
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000  200,000   200,000    200,000     1 งป. มีถนนเพ่ือใชใ้น
การเกษตร

กองช่าง

36

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสวา่งสาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ใน
เขตต าบลโนนแดง

เพ่ิมความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000  100,000   100,000    100,000     1 งป. มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น

กองช่าง

56 โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บา้น ม.3 และ ม.7

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

50,000    50,000     50,000      50,000        1 งป. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช่าง

แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ตวัช้ีวดั(KPI)

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI)



57 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรคตามฤดูกาล

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนั
โรคตามฤดูกาล

ตามรายละเอียด
โครงการ

50,000    50,000     50,000      50,000       1 งป. มีการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนั
โรคตามฤดูกาล

ส านกัปลดั
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการพฒันาบุคลากร / 
เจา้หนา้ท่ี ใหไ้ดรั้บความรู้
ดา้นต่างๆ / ตามสายงาน/
ตามนโยบาย

 พฒันาบุคลากร / 
เจา้หนา้ท่ี ใหไ้ดรั้บ
ความรู้

ตามรายละเอียด
โครงการ

   300,000 ร้อยละ 60 
ของพนกังาน

  บุคลากร / เจา้หนา้ท่ี
  ไดรั้บความรู้

ส านกัปลดั

59 โครงการส ารวจแนวเขต 
พ้ืนท่ีสาธารณะในต าบล
โนนแดง

การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ตามพ้ืนท่ี อบต.
ก าหนด

100,000  1 งป. มีการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ส านกัปลดั

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



60 โครงการซ่อมแซมวสัดุ/
ครุภณัฑข์องงานราชการ

 ซ่อมแซมวสัดุ/
ครุภณัฑข์องงาน
ราชการ

ตามรายการช ารุด
เสียหาย

100,000  100,000   100,000    100,000     ในแต่ละปี งป. วสัดุ/ครุภณัฑใ์ชง้าน
ราชการได้

กองคลงั

61 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี
พฒันารายไดข้อง อบต.

 จดัท าแผนท่ีภาษี
พฒันารายไดข้อง 
อบต.

ตามรายละเอียด
โครงการ

200,000  1 งป. การพฒันารายได้ กองคลงั

38

แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการสร้าง/ซ่อมแซม
บา้นผูด้อ้ยโอกาส , ผูย้ากไร้

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000  100,000   100,000    100,000     1 โครงการ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ
การช่วยเหลือ

ส านกัปลดั

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตวัช้ีวดั(KPI)โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



63 โครงการมอบเบ้ียยงัชีพ
ใหก้บัผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ ั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไปผูพิ้การและ
ผูป่้วยโรคเอดส์

ส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบายรัฐ

ตามไดรั้บจดัสรร  ตามยอด
จดัสรร

 ตามยอด
จดัสรร

 ตามยอด
จดัสรร

 ตามยอด
จดัสรร

ร้อยละร้อย
ของผูมี้สิทธ์ิ

ส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบายรัฐ

ส านกัปลดั

64 โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บา้นหรือจดัท าประชา
พิจาร  เช่น   การจดัท า
แผนพฒันา และแผนชุมชน 
ฯลฯ

 จดัเวทีประชาคม
หมู่บา้น   เช่น   การ
จดัท าแผนพฒันา 
และแผนชุมชน ฯลฯ

ตามรายละเอียด
โครงการ

20,000    20,000     20,000      20,000       1 โครงการ มีการพฒันาเป็นไป
แผนพฒันา

ส านกัปลดั

65

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน และจดัซ้ือวสัดุ
เคร่ืองแต่งกาย

 การฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน และ
จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่ง
กาย

ตามรายละเอียด
โครงการ

100,000  100,000   100,000    100,000     1 โครงการ อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนมี
ความรู้ และมีเคร่ือง
แต่งกาย

ส านกัปลดั

66 โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉนัทข์อง
คนในชาติ

เพ่ือสร้างทศันคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามใน
การอยูร่่วมกนัอยา่ง
สมานฉนัทข์องคน
ในชุมชน

จดัอบรมและจดั
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึก

30,000    30,000     30,000      30,000       ร้อยละ60ของ
คนในชุมชน

ประชาชนมีทศันคติ
และจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยูร่่วมกนั
อยา่งสมานฉนัท์

ส านกัปลดั

39



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการก่อสร้าง ฝาย
ชะลอน ้าล  าหว้ยยาง(น ามา

ส่งเสริมการผลิดภาค
เกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

   200,000 1 โครงการ มีแหล่งน ้าเพ่ิมในฤดู
แลง้

กองช่าง

 ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชัยภูมิที ่ 1  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขดีสามารถด้านการเกษตร   

แผนงานการเกษตร
68  โครงการยกร่องพรวนดิน

พร้อมลงลูกรังจากนานาย
เรียก-ไร่นายจูมบวั ม.1

เพ่ิอเพ่ิมถนนเพ่ือใช้
ในการเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือใชใ้น
การเกษตร

กองช่าง

69  โครงการยกร่องพรวนดิน  
พร้อมลงลูกรังสาย ถ ้านกจิบ 
  หมู่ 7

เพ่ิอเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000   ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร กองช่าง

70  โครงการยกร่องพรวนดิน  
พร้อมลงลูกรังสาย บา้นนาย
สุวิทย ์ -  ฝายน ้าลน้   หมู่ 7

เพ่ิอเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000    ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร กองช่าง

71 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายป่าฮวก
 – หนองม่วง(นโยบาย
ผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000   ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

40

วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินคา้และบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายวงัพล
 – ซ าทึก(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000    ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

73 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายดอน
หนั – ถนนสายขนุด่านชยั
พฒันา(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

74 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายนา
นางถาวรกุลศิริ – ถนนสาย 
225(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

75 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายไร่
นายบุญเติม –นานายส ารอง 
 ป้องขนัธ(์นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



76 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายนา
นายซ่ึง  –  โสกผกัหวาน
(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

41

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายหว้ย
ปกขาด  –ทางร่วมโสก
ผกัหวาน-โคกประดู่
(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

78 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายหนอง
ห่อขา้ว  –  ท  าแฝก(นโยบาย
ผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



79 โครงการยกร่องพนูดิน
ปรับปรุงถนนดินสายบา้น
โนนเสาเลา้  –  หนองบวัฮี
(นโยบายผูบ้ริหาร)

เพ่ือเพ่ิมถนนเพ่ือ
การเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ิม

กองช่าง

80 โครงการปรับปรุงตลาด
หนองบ่อ(น ามาจากแผน
ชุมชน)

ส่งเสริมการผลิดและ
พฒันารายได้

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

500,000   ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีตลาดนดัชุมชน ส านกัปลดั

81  โครงการก่อสร้างร้ัวกั้น
สนามกีฬาหนา้ศาลา
กลางบา้น   ม.8

เพ่ือใหก้ารระบายน ้า
มีประสิทธิภาพและ
การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000     ร้อยละ 60 
ของหมู่บา้น

การกีฬาไดรั้บการ
ส่งเสริม

กองช่าง

42

 ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชัยภูมิที ่ 3  พัฒนาการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ศพด.

การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  100,000   100,000    100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ส านกัปลดั

 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  พฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



83 ปรับปรุงสถานท่ีส านกังาน
และปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณท่ีท าการองคก์าร

การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

300,000  100,000   100,000    100,000     1โครงการ มีการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี

ส านกัปลดั

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
เพ่ือสุขภาพหรือเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาในระดบัต่างๆ

การส่งเสริมการกีฬา ตามรายละเอียด
โครงการ

50,000    50,000     50,000      50,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีการส่งเสริมการกีฬา ส านกัปลดั

43

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
สงกรานต์

 การจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
สงกรานต์

ตามรายละเอียด
โครงการ

20,000    20,000     20,000      20,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

 มีการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
สงกรานต์

ส านกัปลดั

ตวัช้ีวดั(KPI) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี



86 โครงการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
เขา้พรรษา

 การจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
เขา้พรรษา

ตามรายละเอียด
โครงการ

20,000    20,000     20,000      20,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

 มีการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
เขา้พรรษา

ส านกัปลดั

87 โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ

 การจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ

ตามรายละเอียด
โครงการ

40,000    40,000     40,000      40,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

 มีการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ

ส านกัปลดั

88 โครงการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนัลอย
กระทง

 การจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
ลอยกระทง

ตามรายละเอียด
โครงการ

20,000    20,000     20,000      20,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

 มีการจดังานวนัหรือ
กิจกรรมเน่ืองในวนั
ลอยกระทง

ส านกัปลดั

89 โครงการร่วมจดังานฉลอง
อนุสาวรียเ์จา้พอ่พญาแล
ของอ าเภอบา้นเขวา้และของ
จงัหวดัชยัภูมิ

 การร่วมจดังาน
ฉลองอนุสาวรียเ์จา้
พอ่พญาแลของ
อ าเภอบา้นเขวา้และ
ของจงัหวดัชยัภูมิ

ตามรายละเอียด
โครงการ

40,000    40,000     40,000      40,000       ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีการร่วมจดังาน
ฉลองอนุสาวรียเ์จา้
พอ่พญาแล

ส านกัปลดั

44

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



90 โครงการลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนทั้งในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

 เพ่ือลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนในชุมชนท า
ใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

 -ตั้งจุดใหบ้ริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์               
  -จดัท าป้ายรณรงค์
ลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน                 
            -จดัท าลูก
ระนาดเพ่ือลด
ความเร็วของรถ
บนทอ้งถนน

40,000    40,000     40,000      40,000       อุบติัเหตุ
ลดลงร้อยละ
30 และ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นเพ่ิม
มากข้ึน

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ส านกัปลดั

91 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
รอบหนองแวง  หนองบ่อ 
และหนองโสมง

เพ่ือเพ่ิมสถานท่ี
พกัผ่อนและออก
ก าลงักาย

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000   100,000    100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

มีสถานท่ีพกัผ่อน
และออกก าลงักาย 
เพ่ิม

ส านกัปลดั

45

 ก.ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชยัภูมิท่ี 3. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื  



 ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ท่ี 6  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4   บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื

แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

ตามรายละเอียด
โครงการ

20,000    20,000     20,000      20,000       1โครงการ มีการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

ส านกัปลดั

93 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ฝายประชาอาสาตามแนว
พระราชด าริเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ

ส่งเสริมการผลิดภาค
เกษตร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

200,000  200,000   200,000    200,000     1โครงการ มีแหล่งน ้าเพ่ิมในฤดู
แลง้

กองช่าง

94 โครงการถมสระสาธารณะ
เพ่ือปลูกป่า   ม. 8

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

100,000    1โครงการ มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิม กองช่าง

46

แผนการสาธารณสุข

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบดั
น าเสียและวางระบบระบาย
น ้าภายในต าบลโนนแดง

เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้า
ท่วมขงั

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด

1,000,000  ร้อยละ 60 
ของประชาชน

 ปัญหาน ้าท่วมขงั
ไดรั้บการแกไ้ข

กองช่าง

97 โครงการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย
ในชุมชน

เพ่ือควบคุมและ
ก าจดัภาวะมลพิษท่ีมี
ผลต่อสุขภาพอนามยั
 สวสัดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ตามรายละเอียด
โครงการ

100,000  100,000   100,000    100,000     ร้อยละ 60 
ของประชาชน

สามารถควบคุมและ
ก าจดัภาวะมลพิษท่ีมี
ผลต่อสุขภาพอนามยั
 สวสัดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ส านกัปลดั

47

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต
ขอโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดั(KPI)
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั













          



          















  













 









เพ่ืมเติมแลว้












