
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

แก้ไขครั้งที่ 4 /2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

  

 

 

 

 

                

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 



 
                           

หลักการ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
ซึ่งอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จะด าเนินการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเตรียมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงแก้ไข ปี พ.ศ.ของโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

เหตุผล 
   เ พ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการ “แก้ไข” แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

แก้ไขครั้งที่ 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------      

 

     ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  นั้น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงด าเนินการ “แก้ไข” แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   9    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

 

                       (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์)  
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

 

 



1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน        เดิม     

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 

คสล. ล้าห้วยยางแลง้ ชว่ง

นานายทองลี ป้องขันธ์ หมูท่ี่

2 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้

ในฤดูแลง้ อยา่ง

เพยีงพอ 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. 

สันฝายสูง 1.50 ม. 

ผนังขา้งสูง 3.00 ม. 

  530,000   กักเก็บน้้าได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

40 

ประชาชนมนี้้า

ใชใ้นฤดูแลง้

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงฝายดนิ

บริเวณล้าห้วยยางแล้ง หมูท่ี่ 

3 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้

ในฤดูแลง้ อยา่ง

เพยีงพอ 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 12 เมตร หนา

เฉลี่ย 2 เมตร 

59,000     กักเก็บน้้าได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

40 

ประชาชนมนี้้า

ใชใ้นฤดูแลง้

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 

คสล. ล้าห้วยยางแลง้ ชว่ง

นานางสะท้อน  บริบูรณ์   

หมูท่ี่ 3 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้

ในฤดูแลง้ อยา่ง

เพยีงพอ 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. 

สันฝายสูง 1.50 ม. 

ผนังขา้งสูง 3.00 ม. 

    530,000 กักเก็บน้้าได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

40 

ประชาชนมนี้้า

ใชใ้นฤดูแลง้

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 

คสล. ล้าห้วยยางแลง้ ชว่ง

นานางสมพิศ  ใสแสง  หมู่ท่ี 

3 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้

ในฤดูแลง้ อยา่ง

เพยีงพอ 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. 

สันฝายสูง 1.50 ม. 

ผนังขา้งสูง 3.00 ม. 

    530,000 กักเก็บน้้าได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

40 

ประชาชนมนี้้า

ใชใ้นฤดูแลง้

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

76 



                                   เดิม 

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านหนองแวง –

ฟาร์มเสี่ยโอก๊ หมูท่ี่ 5 

 

เพื่อเพิ่มจ้านวนถนน

ท่ีมีการสัญจรสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5

เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

 

 4,753,000 4,753,000   ประชาชนมี

ถนนสัญจรไป

มาสะดวก และ

ปลอดภัยเพิ่ม 

ขึน้ร้อยละ 60  

ประชาชนมถีนน

สัญจรไปมา 

สะดวก และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านหนองแวง 

หมูท่ี่ 5–บ้านซับชอ่ง

แมว หมูท่ี่ 7 

เพื่อเพิ่มจ้านวนถนน

ท่ีมีการสัญจรสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดด้าเนนิการ 

ชว่งท่ี1 ผิวจราจร กวา้ง 

5 เมตร ยาว 590 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

ชว่งท่ี2 ผิวจราจร กวา้ง 

5 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

 9,500,000    ประชาชนมี

ถนนสัญจรไป

มาสะดวก และ

ปลอดภัยเพิ่ม 

ขึน้ร้อยละ 60  

ประชาชนมถีนน

สัญจรไปมา 

สะดวก และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
แก้ไข  ครั้งท่ี 4 /2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุงฝายดิน
บริเวณล าห้วยยางแล้ง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง อย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร หนาเฉลีย่ 2 เมตร 
 
 
 

- - - - 59,000 กักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 
 
 
 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

แก้ไข 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

แก้ไข  ครั้งท่ี 4 /2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ 4  ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองแวง –ฟาร์ม
เสี่ยโอ๊ก หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเพ่ิมจ านวนถนน
ที่มีการสญัจรสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5
เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

- - - - 4,753,000 ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัยเพิ่ม 
ขึ้นร้อยละ 60 
 
  

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มา สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒/1 


